األستاذ الدكتور /سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل
سرية ذاتية

أوال -البياانت الشخصية

االسم :أ.د .سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل

اتريخ امليالد1954 /11 /11 :م.

حمل امليالد :القاهرة -مجهورية مصر العربية.
اجلنسية :مصري.
الداينة :مسلم.

احلالة االجتماعية :متزوج ،ولديه ولدان وابنة.

الوظيفة احلالية اليت يشغلها :أستاذ جامعي (غري متفرغ منذ نوفمرب .)2014

التخصص العام :علوم سياسية.

التخصص الدقيق :النظرية السياسية -الفكر السياسي اإلسالمي -الدراسات السياسية اإلسالمية.
درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية:

اثنيًا -املؤهالت

 اتريخ احلصول عليه :دور مايو 1976م. الدرجة :بكالوريوس العلوم السياسية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة -القاهرة -مجهوريةمصر العربية.
جدا مع مرتبة الشرف.
 -التقدير :جيد ً

درجة املاجستري يف العلوم السياسية:
-

اتريخ احلصول عليها1982 /10 :م.
جامعة القاهرة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -قسم العلوم السياسية.
التقدير :ممتاز.
املوضوع :اجلانب السياسي ملفهوم االختيار لدى املعتزلة بني اإلدراك الذايت والفهم االستشراقي.
املشرف على الرسالة :األستاذ الدكتور حامد عبد هللا ربيع.

درجة الدكتوراه يف فلسفة العلوم السياسية:
-

اتريخ احلصول عليها.1987 /12 :
جامعة القاهرة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -قسم العلوم السياسية.
التقدير :مرتبة الشرف األوىل مع التوصية بتبادل الرسالة مع اجلامعات املصرية والعربية واألجنبية.
املوضوع :التجديد السياسي واخلربة اإلسالمية ،نظرة يف الواقع العريب املعاصر.
املشرفون على الرسالة :أ.د .حامد ربيع ،أ.د .حممود خريي عيسى ،أ.د .حورية توفيق جماهد.
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 السلك التدريسي:

اثلثًا -التدرج الوظيفي:

معيد بقسم العلوم السياسية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
 اتريخ الوظيفة.1983 /1 -1976 /10 : -التخصص :نظرية سياسية ،وفكر سياسي.

مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
 اتريخ الوظيفة1988 /2 -1983 /1 :م. -التخصص :النظرية السياسية ،الفكر السياسي ،الفكر السياسي اإلسالمي.

مدرس بقسم العلوم السياسية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
 اتريخ الوظيفة1993 /6 -1988 /2 :م. -التخصص :النظرية السياسية ،فكر سياسي ،فكر سياسي إسالمي.

أستاذ مشارك بقسم العلوم السياسية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
 -اتريخ الوظيفة.1999 -1993 /6 :

أستاذ بقسم العلوم السياسية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة منذ 1999
 مهام أخرى:

 -مدير برانمج حوار احلضارات منذ .2009 – 2005

 انئب رئيس مركز البحوث والدراسات السياسية منذ .2010 -2006 مستشار أكادميي ملركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات. -مستشار رئيس اجلمهورية من سبتمرب  -2012ديسمرب .2012

 رئيس مركز البحوث والدراسات السياسية منذ يونيو  – 2013نوفمرب  2014لبلوغ سناملعاش.

ابعا -العمل خارج (ج.م.ع):
رً

* أبريل  -1985يونيو  :1988مهمة علمية لجمع المعلومات والبحث.
 -جامعة ميريالند -الواليات المتحدة األمريكية -تمويل كلية االقتصاد والعلوم السياسية.

* يونيو -يوليو 1995م :منحة المؤسسة األلمانية إلجراء بحوث وعمل سلسلة من المحاضرات
في الدراسات السياسية اإلسالمية (باللغة العربية) -جامعة برلين الحرة.

*  :2012-2010مؤسسة قطر التعليمية:
العمل مبؤسسة قطر التعليمية كأستاذ زائر ملدة أربع فصول دراسية.
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* أغسطس  -2010يونيو  :2012رئيسا لمركز الحكم الرشيد والسياسات العامة بالدوحة -قطر.
-

خامسا  -األنشطة العلمية:
ً

املستشار األكادميي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي ساب ًقا.
عضو جملس إدارة مركز الدراسات املعرفية ابلقاهرة.
عضو اهليئة التحريرية واالستشارية جمللة املسلم املعاصر.
ضمن أعضاء هيئة تدريس جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية -فرجينيا.
إدارة مشرتكة ملركز احلضارة للدراسات السياسية.

سادسا  -الدراسات والكتب املنشورة واحملررة
ً

أ -الكتب املنشورة (أتليف):

 .1د.سيف الدين عبد الفتاح ،التجديد السياسي والواقع العريب املعاصر :رؤية إسالمية( ،مركز الدراسات
املعرفية والبحوث السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية1989 ،م).

 .2د.سيف الدين عبد الفتاح ،عقلية الوهن( ،القاهرة ،دار القارئ العريب1991 ،م).

 .3د.سيف الدين عبد الفتاح ،مدخل القيم :إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم ،ضمن:
اندية مصطفى ،مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن،
1996م).
.4

د.سيف الدين إمساعيل ،النظرية السياسية من منظور حضاري إسالمي :منهجية التجديد السياسي

وخربة الواقع العريب املعاصر ،طبعة منقحة من رسالة الدكتوراه ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة،
سبتمرب  .2002وطبعة اثنية( :عمان :املركز العلمي للدراسات السياسية ،سبتمرب .)2002

 .5د .سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،الزحف غري املقدس ..أتميم الدولة للدين :قراءة يف دفاتر املواطنة

املصرية( ،القاهرة :مطتبة الشروق الدولية.2005 ،
 ونُشر يف :عال أبو زيد ،هبة رءوف عزت (حترير) ،املواطنة املصرية ومستقبل الدميوقراطية :رؤى جديدة لعاملمتغري ،أعمال املؤمتر السنوي السابع عشر للبحوث السياسية 23 -21 ،ديسمرب .2003
 .6د.سيف الدين عبد الفتاح ،املشروع احلضارى العرىب اإلسالمى للتغيري :سرية ومسرية وسريورة :ورقة
عمل ورؤية( ،القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم ،منتدي القانون الدويل.)2011 ،

 .7د.سيف الدين عبد الفتاح ،املرحلة االنتقالية :قراءة يف املشهد املصري( ،يف) سلسلة الوعي احلضاري :
من دفاتر الثورة املصرية( ،)6القاهرة ،مركز احلضارة للدراسات السياسية ،دار البشري .2014 ،
 .8د.سيف الدين عبد الفتاح ":بناء علم سياسة إسالمي" (،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
مركز الدراسات والبحوث السياسية ،سلسلة حبوث سياسية ،رقم 1988 ،6م).
 .9إشكالية التعامل مع السلطة :قراءة يف نصوص تراثية ومنهاجية مقرتحة ،مركز الدراسات والبحوث السياسية،
كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،سلسلة حبوث سياسية ،رقم 1997 ،14م.
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.10

د.سيف الدين عبد الفتاح ،املدخل السفين :حنو أتصيل ثقافة السفينة:رؤية جمتمعية وحضارية

"لألمر ابملعروف والنهى عن املنكر" يف مراجعات اإلسالميني (اجلزء الثاين)( ،مركز املسبار ،اإلصدار
السابع والثالثون ،كتاب املسبار الشهري.)2010 ،
.11

د.سيف الدين عبد الفتاح ،مقاربة اجملتمع املدين واألهلي من منظور إسالمي بني الفكر

واحلركة ،يف :د.احلبيب اجلنحاين ،د.سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،اجملتمع املدين وأبعاده الفكرية،
(سلسلة حوارات لقرن جديد)( ،دار الفكر ،دمشق.)2003 ،
.12

د.سيف الدين عبد الفتاح ،اإلسالم والعوملة :رؤيتان للعامل قراءة معرفية ومنهجية[ ،الكتاب

السابع  ..ضمن أعمال "مشروع التأصيل النظري بني الثقافة واحلضارة والدين" ،إعداد وتنسيق علمي:
د.اندية حممود مصطفى ود.مىن أبو الفضل ،جامعة القاهرة :برانمج حوار احلضارات (-2003
( ،])2005دمشق :دار الفكر.)2008 ،
[ -حصل هبا على :جائزة مؤسسة الفكر العريب ،2009وعلى :جائزة الدولة التشجيعية يف مصر .]2010

ب -دراسات يف كتب حمررة:

 .1د.سيف الدين عبد الفتاح ،حنو بناء علم سياسة إسالمي ،ضمن :علي سيف النصر (حمرر) ،الصحوة
اإلسالمية والعلوم االجتماعية( ،تونس ،املطبعة العربية1991 ،م).
.2

د.سيف الدين عبد الفتاح ،القرآن وتنظري العالقات الدولية يف اإلسالم :خربة حبثية ،ضمن :د.اندية

مصطفى ،املداخل املنهجية لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم ،مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم،
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،واشنطن1996 ،م.

 .3د.سيف الدين عبد الفتاح ،بناء املفاهيم اإلسالمية السياسية :ضرورة منهجية ،ضمن :الطيب زين
العابدين (حمرر) ،املنهجية اإلسالمية يف العلوم السلوكية( ،واشنطن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
اجمللد1992 ،...م).
 .4د.سيف الدين عبد الفتاح ،حرب الكلمات يف أزمة اخلليج :إعالم األزمة وأزمة اإلعالم ،ضمن :مصطفى

كامل السيد (حمرر) ،حىت ال تنشب حرب عربية -عربية مرة أخرى( ،القاهرة :مركز الدراسات املعرفية
والبحوث السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة1992 ،م).

 .5د.سيف الدين عبد الفتاح ،يف الفكر اإلسالمي واملمارسة ،يف :الطاهر لبيب ،حيدر إبراهيم ،سيف الدين
عبد الفتاح (وآخرون) "دور اجملتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميوقراطية"( ،بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية1992 ،م).

 .6د.سيف الدين عبد الفتاح ،مقدمات حول التحيز يف التحليل السياسي :منظور معريف وتطبيقي ،ضمن:

د.عبد الوهاب املسريي ،إشكالية التحيز :دراسة معرفية( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
1993م).

 .7د.سيف الدين عبد الفتاح ،حوار النخبة املثقفة حول العنف واإلرهاب ،مراجعة نقدية ،ضمن :د.كمال
املنويف -د.حسنني توفيق ،الثقافة السياسية يف مصر بني االستمرارية والتغري( ،أعمال املؤمتر السنوي السابع
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للبحوث السياسية 7-4 :ديسمرب ،1993مركز البحوث والدراسات السياسية ،جامعة القاهرة،
1994م).
.8

د.سيف الدين عبد الفتاح ،أطروحات منهاجية لدراسة الظاهرة اإلسالمية ،ضمن :د.عال مصطفي،

د.حممد السيد سليم ،احلركات اإلسالمية يف آسيا( ،القاهرة :مركز الدراسات اآلسيوية ،جامعة القاهرة،
1997م).
.9

د.سيف الدين عبد الفتاح ،إشكالية العالقة بني اإلسالم والتنمية مع إشارة إىل خصوصيتها يف آسيا،

(جامعة القاهرة :مركز الدراسات اآلسيوية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية1999 ،م).

د.سيف الدين عبد الفتاح ،قراءة يف املشروع الفكري للحكيم البشري :قضية املنهج ،يف:
.10
د.إبراهيم البيومي غامن (حمرر) :طارق البشري القاضي املفكر( ،القاهرة :دار الشروق.)1999 ،

 .11د.سيف الدين عبد الفتاح ،مدخل القيم :إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم( ،يف)
أ.د.اندية حممود مصطفى ،أ.د.سيف الدين عبد الفتاح ،العالقات الدولية بني األصول اإلسالمية وبني خربة
التاريخ اإلسالمي ،اجمللد األول ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،2000 ،ص ص .236 -157

.12د.سيف الدين عبد الفتاح ،دراسة الظاهرة السياسية من منظور إسالمي (النموذج املقاصدي :حالة
حبثية)؛ حبث مقدم إىل الندوة املصرية-الفرنسية التاسعة" :العلوم السياسية واالجتماعية :اآلفاق والتوقعات"
( ،القاهرة 21-19 :فرباير .)2000

 .13د.سيف الدين عبد الفتاح :حول تعارف احلضارات ،ورقة مقدمة إىل ندوة "اإلسالم والعوملة"( ،كلية دار
العلوم ،جامعة القاهرة مايو .)2000

 .14د .سيف الدين عبد الفتاح ،اإلسالم والتنمية( ،يف) صفي الدين خربوش (حترير) ،املساعدات اخلارجية
والتنمية يف العامل العريب :رؤية من منظور عريب وإسالمي ،املركز العلمي للدراسات السياسية.2001 ،

.15د.سيف الدين عبد الفتاح ،املدخل املقاصدي وفقه الواقع( ،يف) :حبوث ومناقشات الندوة الدولية
االفتتاحية ملركز األمري عبد احملسن بن جلوي للبحوث والدراسات اإلسالمية بعنوان (حنو فقه سديد لواقع
أمتنا املعاصر)( ،الشارقة ،أكتوبر 2002م /،شعبان 1423هـ).
 .16د.سيف الدين عبد الفتاح ،حول املنهجية اإلسالمية :مقدمات وتطبيقات (يف) أ.د .اندية حممود
مصطفى ،أ.د .سيف الدين عبد الفتاح (إعداد وإشراف) ،دورة املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية
منوذجا ،سلسلة املنهجية اإلسالمية ( ،)18املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،مركز
حقل العلوم السياسية ً
احلضارة للدراسات السياسية ،القاهرة.2002 ،2000 /8 /2 -7 /29 ،

 .17د.سيف الدين عبد الفتاح ،الرؤية احلضارية للصراع العريب اإلسرائيلي تكافل الرؤى وتكامل
منوذجا (يف) د.اندية حممود مصطفى ،أ.هبة رءوف عزت
التخصصات :محدان والبشري وربيع واملسريي ً
(حترير) ،إسرائيل من الداخل :خريطة الواقع وسيناريوهات املستقبل ،أعمال املؤمتر السنوي السادس عشر
للبحوث السياسية ،القاهرة  31 -28ديسمرب  ،2002اجمللد األول ،مركز البحوث والدراسات السياسية،
 ،2003ص ص .153 -137
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 .18د .سيف الدين عبد الفتاح ،الثابت واملتغري يف إشكالية اهلوية :أزمة اخلطاابت املتنافية -دراسة يف
خطاب العالقة بني اهلوية املصرية واهلوية العربية( ،يف) د .عمرو محزاوي (حمرر) :نقاشات اهلوية يف أورواب

والعامل العريب :رؤى مقارنة ،ورشة عمل يف الفرتة من  15 /14سبتمرب  ،2004مركز الدراسات األوروبية،
كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة(.موجود)

 .19د .سيف الدين عبد الفتاح ،مقاصد ومعايري التنمية :رؤية أتصيلية من املنظور املقاصدي (يف):
د.رفعت العوضى ،د.اندية مصطفى (تنسيق علمي وإشراف) ،أسامة أمحد جماهد وأجمد أمحد جربيل وعلياء
وجدي (مراجعة وحترير) ،أعمال مؤمتر "األمة وأزمة الثقافة والتنمية" ،جامعة القاهرة :برانمج الدراسات
احلضارية وحوار الثقافات ابالشرتاك مع دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة.2007 ،

 .20د .سيف الدين عبد الفتاح :العامل والسلطان :مقاربة منهجية ،سياسية ،ثقافية (يف) :إشكالية العالقة
بني الفكري والسياسي  ..مقارابت متعددة ،ندوة دولية ،نظمها منتدى احلكمة ،الذي يرأسه الفيلسوف
الكبري طه عبد الرمحن ،ابلتعاون مع جامعة حممد األول مبدينة وجدة املغربية ،تتناول إشكالية العالقة بني
الفكري والسياسي ،مقارابت متعددة وذلك يومي األربعاء واخلميس  17-16مارس  .2005مركز
البحوث والدراسات السياسية ( موجود حتت عنوان العامل والسلطان قراءة يف نصوص تراثية)

 .21د .سيف الدين عبد الفتاح ،الوقف بني "الرؤية اإلسالمية اإلنسانية وأزمة الدولة القومية"( ،يف) د.
سيف الدين عبد الفتاح ،د .إبراهيم البيومي غامن :األبعاد اإلنسانية والدولية لنظام الوقف اإلسالمي ،حبث
مقدم يف "مؤمتر الشارقة للوقف اإلسالمي واجملتمع الدويل " 25ـ ،2005/4/27األمانة العامة لألوقاف،
جامعة الشارقة ـ دولة اإلمارات العربية .طبع مركزبن جلوي ابلشارقة.
 .22د .سيف الدين عبد الفتاح ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،ورقة مقدمة من خالل الدورة التدريبية احلادية
عشرة لبناء القدرات املؤسسية للجمعيات النسائية ،القاهرة  7-9اغسطس ،2005اللجنة اإلسالمية
العاملية للمرأة والطفل ،من موقعhttp://www.iicwc.org/ansheta/ansheta_03.htm :

 .23د.سيف الدين عبد الفتاح ،التعليم واهلوية :حنو أتسيس جامعات حضارية( ،يف) سيف الدين عبد
الفتاح (إعداد وتقدمي) ،أسامة أمحد جماهد (مراجعة وحترير) ،التعليم العايل يف مصر :خريطة الواقع
واستشراف املستقبل ،أعمال املؤمتر السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية 17 -14 ،فرباير ،2005
اجمللد الثاين ،مركز البحوث والدراسات السياسية.2006 ،

 .24د.سيف الدين عبد الفتاح ،العالقة بني اللغة واهلوية قراءة يف فكر د .حامد ربيع (رمحه هللا)( ،يف)
د.سيف عبد الفتاح ،د.اندية مصطفي(إعداد وإشراف) "اللغة واهلوية وحوار احلضارات" ،جامعة القاهرة:
قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد،مركز الدراسات احلضارية وحوار احلضارات .2006

 .25د .سيف الدين عبد الفتاح ،املدرسة اخللدونية وبناء مقياس الفساد[ ،مت تقدميه احتفالية بن خلدون يف
تونس ،املؤمتر الثاين للتحيز .]2006
 .26سيف الدين عبد الفتاح ،جتديد اخلطاب الديين من احلملة الفرنسية اىل احلملة األمريكية قراءة يف
قرنني خطاب اهلوية وهوية اخلطاب [مرجعيات ،مناهج إنتاج ،حمددات ،قضااي]" ،يف :د.اندية مصطفى،
د.إبراهيم البيومي غامن" ،حال جتديد اخلطاب الديين يف مصر"( ،القاهرة:مركز البحوث والدراسات الدولية،
مكتبة الشروق الدولية.)2006 ،
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د.سيف الدين عبد الفتاح ،رؤى تطوير التعليم العاىل :منظومة اجلامعة  :املفهوم – الرسالة –

.27

الوسط – التطوير( ،يف) :د.سيف الدين عبد الفتاح (إعداد وتقدمي) أسامة جماهد (حترير) " التعليم العايل

يف مصر :خريطة الواقع واستشراف املستقبل" أعمال املؤمتر السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية -14
17فرباير  (2005جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية.)2006 ،

 .28د.سيف الدين عبد الفتاح ،علوم األمة واجلامعات احلضارية :دراسة يف بناء املنهجية والبحث يف
الفكر السياسي ،يف :جمموعة ابحثني ،أعمال مؤمتر األول لكلية الرتبية جامعة األزهر" :توجيه حبوث

اجلامعات يف العامل اإلسالمي خلدمة قضااي األمة اإلسالمية ( (18-19فرباير ) ،2006القاهرة :جامعة
األزهر ابالشرتاك مع مركز الدراسات املعرفية.)2007 ،
.29د.سيف الدين عبد الفتاح :يف العالقة بني السياسي والديين  :مقدمة منهجية ،يف :د.اندية حممود
مصطفى ود.سيف الدين عبد الفتاح (تنسيق علمي وإشراف) ،مدحت ماهر (مراجعة وحترير) ،مصر
والعامل :رؤى متنوعة وخربات متعددة يف العالقة بني الديين واملدين والسياسي ،جامعة القاهرة :برانمج
الدراسات احلضارية وحوار الثقافات ،ومكتبة الشروق الدولية.2007 ،

 .30د .سيف الدين عبد الفتاح ،الرتبية املدنية :دراسة يف املفهوم بني العاملية واخلصوصية :اإلصالح أم
معكوسا" (يف) مدحت ماهر (حمرر)" :الرتبية املدنية :وعملية التحول الدميقراطي يف مصر
اإلصالح
ً
(( ،" )2005-1980مركز البحوث والدراسات السياسية ،جامعة القاهرة ( .)2007 ،موجود)

 .31د .سيف الدين عبد الفتاح ،رؤية العامل عند األستاذ اإلمام :دراسة حتليلية نقدية ،يف :إبراهيم البيومي
غامن ،وصالح الدين اجلوهري (حمرران) ،أعمال مؤمتر "اإلمام حممد عبده مائة عام على رحيله" ،مكتبة
اإلسكندرية ابلتعاون مع دار الكتاب املصري ابلقاهرة ،ودار الكتاب اللبناين ببريوت(.2008 ،موجود)

د.سيف الدين عبد الفتاح ،حماولة لتحديد مفهوم اخلصوصية الثقافية :بني التأشري اإلجرائي

.32

والتأصيل النظري( .يف) أ.د.اندية مصطفى ،د.حممد صفار (إشراف وتنسيق علمي) ،أ.علياء وجدي
(حترير) ،اخلصوصية الثقافية حنو تفعيل التغيري السياسي واالجتماعي ،القاهرة ،مركز الدراسات احلضارية
وحوار احلضارت ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية.2008 ،
.33

د .سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،النموذج الوسطي والتحرير اإلسالمي للمرأة "حممد عمارة

.34

د.سيف الدين عبد الفتاح ،الشريعة اإلسالمية واملواطنة  ..حنو أتسيس اجلماعة الوطنية ،يف

منوذجا" ،جملة املسلم املعاصر ( ،العدد ،121ستمرب ( ،)2006يف) أماين صاحل (حمرر) " ،مراجعة يف
ً
خطاابت معاصرة حول املرأة :حنو منظور حضاري" ( ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات ،مركز الدراسات املعرفية. )2007 ،
د.عمرو الدين الشبكي(حمرر) ،املواطنة يف مواجهة الطائفية( ،القاهرة :مركز األهرام للدراسات االسرتاتيجية،
.)2009

.35

د.سيف الدين عبد الفتاح ،ظاهرة أوابما وأزمة العقل العريب ،مؤمترحول  :خطاب أوابما إىل العامل

اإلسالمي(...جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مركز الدراسات احلضارية.)2009 ،
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.36

د.سيف الدين عبد الفتاح ،رؤى العامل واإلنسان :وثيقة التنوع الثقاىف اخلالق وحقوق اإلنسان

الثقافية رؤية نقدية حتليلية مقارنة من منظور إسالمي( ،يف) د.اندية مصطفى،د.حممد شوقي (تنسيق
علمي وإشراف) " ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :حقوق اإلنسان بني النظرية والتطبيق قراءة جديدة"

(القاهرة :دار عني)2010 ،
.37

د.سيف الدين عبد الفتاح ،اإلصالح والسياسة :مناذج فكرية وخربات إسالمية؛ (يف) د .اندية

مصطفى ،د.إبراهيم البيومي ،د.ابكينام الشرقاوي (حمررون) ،مستقبل اإلصالح يف العامل اإلسالمي:
خربات مقارنة مع حركة فتح هللا كولن ،مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات ،جملة حراء ،القاهرة،

.2011
.38

د.سيف الدين عبد الفتاح "معامل اخلطاب اإلسالمى اجلديد ىف رؤية املسريى  :أتصيل

واجتهاد" ،يف :د.سيف عبد الفتاح ،د.اندية مصطفي(إشراف عام) ،حممد كمال حممد(حمرر) ،املسريي
اإلنسان ،سلسة قراءة يف الفكر احلضاري ألعالم األمة( (،)1جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم

السياسية ،مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات ،مركز الدراسات املعرفية.)2011 ،
 .39د .سيف الدين عبد الفتاح ،حنو تفعيل النموذج املقاصدي يف اجملال السياسي واالجتماعي( .الندوة
الفرنسية املصرية.)...
 .40د.سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،الثقافة الدينية والبنيان القيمي بني مدخل املقاصد الكلية
واملدخل السفين :رؤية إسالمية .،مت الطبع اهليئة القبيطية االجنيلية.

ت -حترير وإشراف:

 .1د.سيف الدين عبد الفتاح ،د.اندية مصطفي(حمرران)" العالقات الدولية بني األصول اإلسالمية وبني خربة
التاريخ اإلسالمي ،أعمال ندوة مناقشة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم"( ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،مركز البحوث والدراسات السياسية.)2000 ،
 .2د.سيف الدين عبد الفتاح ،د.علي مجعة حممد (إشراف) ،بناء املفاهيم :دراسة معرفية ومناذج تطبيقية
(جزءان)( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1998 ،م).

 .3د .سيف الدين عبد الفتاح ،أ.د.حسن انفعة (حمررون) ،العوملة والعلوم السياسية( ،جامعة القاهرة ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية.)2000 ،

 .4د.سيف الدين عبد الفتاح (حمرر) ،األفكار السياسية اآلسيوية الكربي يف القرن العشرين( ،جامعة القاهرة:
مركز الدراسات اآلسيوية.)2001 ،
 .5د.سيف عبد الفتاح ،د.اندية مصطفي(تنسيق علمي وإشراف) وسام الضويين(مراجعة) " ،أزمات حوار
الثقافات واألداين" سلسلة ندوات املوسم الثقايف(( ،)5جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مركز
الدراسات احلضارية وحوار الثقافات.)2010 ،
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 .6د.سيف عبد الفتاح ،د.اندية مصطفي(إشراف عام) ،حممد كمال حممد(حمرر) ،املسريي اإلنسان ،سلسة قراءة
يف الفكر احلضاري ألعالم األمة( (،)1جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مركز الدراسات احلضارية
وحوار الثقافات ،مركز الدراسات املعرفية.)2011 ،

 .7د.سيف عبد الفتاح ،رايض جرجور( إعداد وتنسيق علمي) علياء وجدي(مراجعة وحترير) ،استشراف مستقبل
قضية القدس يف ضور التطورات الراهنة ،أعمال اللقاء الذي عقد يف القاهرة يف  22مارس  ( ،"2005جامعة

القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات ،الفريق العريب للحوار
اإلسالمي -املسيحي.)2006 ،
 .8د.سيف الدين عبد الفتاح ،د.اندية مصطفي (تنسيق علمي وإشراف) أماين غامن ،مدحت ماهر (حمررون)،
"العدوان ،املقاومة احلضارية يف حرب لبنان الدالالت واملآالت"( جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم
السياسية ،برانمج حوار احلضارات.)2007 ،

 .9د.سيف عبد الفتاح ،د.اندية مصطفى(تقدمي)( ،يف) أماين حممود غامن ،البعد الثقايف يف العالقات الدولية:
دراسة يف اخلطاب حول صدام احلضارات( ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مركز الدراسات

احلضارية وحوار الثقافات.)2007 ،

 .10د.سيف الدين عبد الفتاح "االجتاهات احلديثة يف دراسة الفكر السياسي اإلسالمي" ،حبث مقدم للرتقية
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية(.على الدين هالل حمرر) ( كتاب القسم).
 .11د .سيف الدين عبد الفتاح ،القيم اآلسيوية :رؤية كلية مفاهيمية حضارية( ،جامعة القاهرة :مركز الدراسات
اآلسيوية.)...

ين يف حتليل األسرة :دراسة يف عمليات التنشئة االجتماعية
 .12د .سيف الدين عبد الفتاح ،املدخل ُّ
الس ُف ي ّ
والسياسية ،يف :د.علي ليلة (حترير) :مؤمتر املرأة واألسرة ( ...القاهرة :جامعة عني مشس .)..

ث -حبوث يف دورايت وجمالت حمكمة:

 .1د.سيف الدين عبد الفتاح ،حول التحيز مفهوم النظام العاملي اجلديد ،جملة مستقبل العامل اإلسالمي،
فصلية ،مالطا ،مركز دراسات العامل اإلسالمي ،العدد  ،8أغسطس 1992م.

 .2د.سيف الدين عبد الفتاح ،الدميوقراطية واحلركات اإلسالمية :رؤية من خالل احلدث اجلزائري ،جملة
املستقبل العريب ،شهرية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،عدد 1993 ،17م.

 .3د .سيف الدين عبد الفتاح" ،أميت يف العامل -أميت والعامل :حامد ربيع عامل محل هم األمة يف عقله" (يف)
أ.د .اندية مصطفى ،أ.د .سيف الدين عبد الفتاح (حترير) :أميت يف العامل (حولية قضااي العامل اإلسالمي)
1998م ،مركز احلضارة للدراسات السياسية ،القاهرة1999 ،م.

 .4د .سيف الدين عبد الفتاح" ،مدخل لفهم فتاوى األمة" (يف) أ .د .اندية مصطفى ،أ.د .سيف الدين عبد
الفتاح (إشراف عام) :أميت يف العامل (حولية قضااي العامل اإلسالمي) 2002 -2001م ،مركز احلضارة
للدراسات السياسية ،القاهرة2003 ،م.
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 .5د .سيف الدين عبد الفتاح" ،التحدايت السياسية احلضارية يف العامل اإلسالمي مع إشارة للتحدايت
السياسية الداخلية" (يف) أ .د .اندية مصطفى ،أ.د .سيف الدين عبد الفتاح (إشراف عام) :األمة يف قرن ،عدد

خاص من أميت يف العامل (حولية قضااي العامل اإلسالمي)  ،2001 -2000الكتاب السادس2002 ،م.

 .6د .سيف الدين عبد الفتاح" ،الدراسات املستقبلية يف عامل املسلمني بني هناية التاريخ( :عمر أمة اإلسالم)
وصدام النبوءات ،دراسة نقدية من منظور السنن" (يف) أ .د .اندية مصطفى ،أ.د .سيف الدين عبد الفتاح

(إشراف عام) :األمة يف قرن ،عدد خاص من أميت يف العامل (حولية قضااي العامل اإلسالمي) ،2001 -2000
الكتاب السادس2002 ،م.

 .7د .سيف الدين عبد الفتاح" ،خامتة قرن ...فاحتة القرن" (يف) أ .د .اندية مصطفى ،أ.د .سيف الدين عبد
الفتاح (إشراف عام) :األمة يف قرن ،عدد خاص من أميت يف العامل (حولية قضااي العامل اإلسالمي) -2000
 ،2001الكتاب السادس2002 ،م.

 .8د.سيف الدين عبد الفتاح "حول املنهجية اإلسالمية :مقدمات وتطبيقات" ،جملة املسلم املعاصر
(العدد ،100يونيو .)2001

 .9د .سيف الدين عبد الفتاح" ،أمتنا بني مشارق ومغارب :من املسألة الشرقية إىل الشرق األوسط الكبري"،
جملة الرسالة ،العدد  ،16أغسطس  ،2005ص ص  .5 -2وحولية أميت يف العامل .2005

 .10د .سيف الدين عبد الفتاح" ،يف فقه العالقة السياسية :بني الرابطة اإلميانية والعالقة الفرعونية
االستبدادية" ،جملة الرسالة ،العدد  ،17أكتوبر  ،2005ص ص .86 -79

 .11د .سيف الدين عبد الفتاح" ،العالقة بني الدعوي والسياسي :بني الفصل والوصل" ،جملة الرسالة ،العدد
 ،19أبريل 2006م ،ص ص .5 -2

منوذجا"،
 .12د .سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،النموذج الوسطي والتحرير اإلسالمي للمرأة "حممد عمارة ً
جملة املسلم املعاصر ( ،العدد ،121ستمرب )2006

 .13د.سيف الدين عبد الفتاح ( ،كلمة التحرير) " األمة بني مشروعني :األمة الوسط والشرق األوسط" جملة
املسلم املعاصر( العدد  ،123مارس )2007
 .14د.سيف الدين عبد الفتاح" ،معركة الذاكرة احلية وصراع املعاين" (يف) أ.د .اندية مصطفى ،أ.د .سيف
الدين عبد الفتاح (إشراف عام) :أميت يف العامل (غزة بني احلصار والعدوان قراءة يف الدالالت احلضارية)
2010-2009مركز احلضارة للدراسات السياسية ،القاهرة2010م
 .15د.سيف الدين عبد الفتاح "حتدايت كبرية واستجاابت عليلة يف عامل العرب واملسلمني فأين حنن من سنن
التغيري واملدافعة واملقاومة؟" ،جملة املسلم املعاصر ( ،العدد .)131

 .16د.سيف الدين عبد الفتاح" ،حتدايت األمة يف فكر أعالم معاصريني" ،جملة املسلم املعاصر ( ،العدد
 ،134-133ديسمرب .)2009

 .17د.سيف الدين عبد الفتاح "رؤية حضارية :مفهوم احلضاري وقراءة احلدث"( ،يف)أ.د.اندية مصطفى ،أ.د.
سيف الدين عبد الفتاح (إشراف عام) :حولية أميت يف العامل( :غزة بني احلصار والعدوان قراءة يف الدالالت
احلضارية) ،2010-2009 ،مركز احلضارة للدراسات السياسية ،القاهرة.2010 ،

10

 .18د.سيف الدين عبد الفتاح "النموذج املقاصدي وحقوق االنسان التأسيسية (رؤية إسالمية)" ،.جملة املسلم
املعاصر( العدد  ،136نوفمرب .)2010

 .19د.سيف الدين عبد الفتاح" .احلكم الصاحل الرشيد من منظور إسالمي (رؤية جتديدية واجتهاد مطلوب)"،
جملة املسلم املعاصر ( العدد  ،139مارس .)2011

منوذجا" (يف) أ .د .اندية
 .20د.سيف الدين عبد الفتاح " ،حنو علم إلدارة املرحلة االنتقالية :الثورة املصرية
ً
مصطفى ،أ.د .سيف الدين عبد الفتاح (إشراف عام) :أميت يف العامل(الثورة املصرية والتغيري احلضاري
واجملتمعي) ،2012-2011مركز احلضارة للدراسات السياسية ،القاهرة 2012م
 .21د .سيف الدين عبد الفتاح ،اجتاهات اجلدل حول جتديد اخلطاب الديين يف مصر ،جملة الدميقراطية.

ج -أوراق منشورة إلكرتونيا:

 .1أ.د .سيف الدين عبد الفتاح ،التجديد ،متاح على الرابط التايل:
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-1.asp
 .2د.سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،املفاهيم :مفاتيح الفهم ومرااي احلضارة ،متاح على الرابط التايل:
http://www.islamonline.net/iol-Arabic/dowalia/mafaheem-jul2000/mafaheem-2.asp
 .3د .سيف الدين عبد الفتاح ،معلومات مب ِ
صرة ،متاح على الرابط التايل:
ُْ
http://www.islamonline.net/IOL-ARABIC/DOWALIA/FAN24/alqawel.asp
 .4د .سيف الدين عبد الفتاح ،حنو منهجية لبناء وفهم "فتاوى األمة" ،مفاهيم املنظومة اإلفتائية ،متاح على الرابط
التايل:
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/09/article04_1
.shtml
 .5د .سيف الدين عبد الفتاح ،احلرية وأزمة الكاريكاتري من احلدث إىل املنهج ..2006/02/15 ،حوار أجراه د.
سيف مع عمرو عبد الكرمي ،متاح على الرابط التايل:
http://www.islamonline.net/arabic/arts/2006/02/article11.shtml
 .6أ.د .سيف الدين عبد الفتاح ،العرب وإسرائيل ..نصف قرن من الصراع :املقدمات والقسمات واملفارقات
والصياغات ،2006/3/3 ،متاح على الرابط التايل:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D3B288AA-0BB0-4718-A078B9F092A16D5A.htm#0
 .7أ.د.سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ،مفهوم الشرعية ،متاح على الرابط التايل:
http://ashahed2000.tripod.com/mfaheem/3.html
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 .8د .سيف الدين عبد الفتاح ،األمة اإلسالمية وعواقب الدولة القومية ،متاح على الرابط التايل:
www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/02/article02.shtml

ح -دراسات وأوراق غري منشورة:

 .1د .علي مجعة ،د .سيف الدين عبد الفتاح ،إسالمية املعرفة وأصول الفقه احلضاري :ورقة عمل وخطة
للتأصيل ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة1996 ،م.

 .2د .سيف الدين عبد الفتاح ،املنظور احلضاري هلجرة العقول واالستفادة منها ،دراسة قدمت إىل اجتماع
اخلرباء حول استفادة العامل اإلسالمي من العقول املهاجرة الذي عقد يف برلني (أملانيا) يف .2000/7/8-9
منظمة االيسسكو.

 .3د.سيف الدين عبد الفتاح ،تراث العالقات الدولية يف اإلسالم :مناذج وحاالت :من إشكاليات التعريف
والتصنيف والتوصيف والتوظيف "دراسة نقدية يف احلالة البحثية ،حبث غري منشور[ ،نشر ملخصه يف

.4
.5
.6
.7
.8

مؤمتر تراث العالقات الدولية يف معهد املخطوطات العربية].
د.سيف الدين عبد الفتاح" ،إعادة تعريف السياسي" .سينمار كلية العلوم السياسية واالقتصاد.2009 ،
د.سيف الدين عبد الفتاح" ،الظاهرة العشوائية بني استبداد السلطة وصمت اجملتمع".ملتقي احلضارة
د.سيف الدين عبد الفتاح" ،املنهجية و أدواهتا من منظور إسالمى".
د.سيف الدين عبد الفتاح" ،مفهوم املنهاجية اإلسالمية بني الدواعي والتأصيل"
د.سيف الدين عبد الفتاح ،د.أماين صاحل "األدوات املنهاجية بني بنائها من منظور إسالمى وإمكاانت
االستفادة من بعض األدوات ىف الفكر املنهجى الغرىب".

سابعًا :بيان ابلرسائل العلمية:

 -الرسائل العلمية اليت مت اإلشراف عليها ومناقشتها:

 .1إبراهيم عبد الغين حممد شحاتة ،ديوان اإلنشاء :وزارة اخلارجية يف الدولة اإلسالمية( ،رسالة ماجستري ،يناير
 ،)١٩٩٥إشراف :أ.د .عز الدين فودة ،أ.د .سيف الدين عبد الفتاح.

 .2صاحل عبد الرمحن أمحد ،حتليل التنظيم اإلداري للدولة اإلسالمية يف فرتة اخلالفة الراشدة :دراسة مقارنة يف
ضوء املفاهيم العلمية املعاصرة( ،رسالة سبتمرب  )١٩٩٦إشراف :أ.د .أمحد رشيد ،أ.د .سيف الدين عبد
الفتاح.

 .3إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف والسياسة :دراسة حالة يف تطور العالقة بني اجملتمع والدولة يف مصر احلديثة
)رسالة دكتوراه ،نوفمرب  ، (١٩٩٧إشراف :أ.د .كمال املنويف ،أ.د.سيف الدين عبد الفتاح.
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 .4أماين عبد الرمحن صاحل ،أزمة الشرعية يف مؤسسة اخلالفة اإلسالمية:دراسة حتليلية لركائز وآليات الشرعية يف
نظام اخلالفة( ،رسالة دكتوراه ،يناير  ،)١٩٩٨إشراف:أ.د.كمال املنويف ،أ.د.سيف الدين عبد الفتاح.

 .5عبد اللطيف املتدين ،إمارة التغلب يف الرتاث السياسي اإلسالمي ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية :1999 ،إشراف :أ.د.سيف الدين عبد الفتاح.
 .6عبد العزيز حممود عبد الغين شادي ،العالقة بني اإلفتاء والسياسة يف مصر  ، (١٩٩٤-١٩٨١ :رسالة
دكتوراه ،يناير  ، ١٩٩٩إشراف :أ.د .سيف الدين عبد الفتاح.

 .7عمرو عبد الكرمي سعداوي :النخبة السياسية يف اجلزائر :أثر املتغريات االجتماعية االقتصادية على التوجهات
السياسية للنخبة( ،)1979-2000جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية(،2006 ،رسالة ماجستري
يف العلوم السياسية) ،إشراف ابملشاركة مع :د.جالل عبد هللا معوض.

 .8هبة رءوف عزت :املواطنة يف الفكر الغريب ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
 ،2007إشراف مشرتك مع :أ.د.حورية توفيق جماهد.

 .9رحاب عبد الرمحن الشريف :إشكالية بناء األمة يف السودان ( ،)1989-2004جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية( ،2009 ،رسالة دكتوراة يف العلوم السياسية) ،إشراف :د.إجالل حممود رأفت ،د.سيف الدين
عبد الفتاح.
.10

سامح حممد السيد متويل :العمران السياسي لدي ابن خلدون :دراسة يف العالقة بني الفساد واالستبداد،

جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية( ،2009 ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية) ،إشراف :د.سيف
الدين عبد الفتاح.
.11

إسراء عمران عبد الكايف ،دور القيادة يف اإلصالح السياسي :دراسة يف العالقة ما بني الفكر واملمارسة

مع التطبيق على منوذج عمر بن عبد العزيز ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية( ،2009 ،رسالة
ماجستري يف العلوم السياسية) ،إشراف :د.سيف الدين عبد الفتاح.
.12

مدحت ماهر الليثي ،الفكر والواقع يف الرتاث السياسي اإلسالمي :مناهج النظر والتناول ،جامعة

القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية( ،2010 ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية) ،إشراف :د.سيف الدين
عبد الفتاح.
.13

جنوان عبد املعبود األشول :الصورة الذهنية :التشكل والتغيري دراسة ميدانية عن صورة أورواب عند املثقف

املصري ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية( ،2010 ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية)،
إشراف :د.سيف الدين عبد الفتاح.
.14

نورهان عبد الوهاب قاسم :والية الفقيه ومفهوم الدولة عند اإلمام اخلميين ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد

والعلوم السياسية( ،2011 ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية) ،إشراف :د.حورية توفيق جماهد ،د.سيف الدين
عبد الفتاح.
.15

أمحد نبيل صادق :إسهام ابن خلدون يف النظرية الدولية بني الفكر واحلركة ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد

والعلوم السياسية( ،2011 ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية) ،إشراف :د.سيف الدين عبد الفتاح ،د.اندية
حممود مصطفى.
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.16

آمال محدي الشيمي :احلماية الدولية للبيئة :دراسة مقارنة من منظور إسالمي ،جامعة القاهرة ،كلية

االقتصاد والعلوم السياسية( ،2012 ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية) ،إشراف :د.سيف الدين عبد الفتاح.
.17

كرمي حسني متويل حسني :خطاب القيادة السياسية يف تركيا وإيران جتاة قضية العالقة بني احلضارات،

جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية( ،2014 ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية) ،إشراف:
د.ابكينام الشرقاوي ،د.سيف الدين عبد الفتاح.
.18

أمحد فتحي هنداوي ،اإلصالح والثورة يف الفكر السياسي البن تيمية وأثره على اجلماعات السلفية

املعاصرة يف مصر ،جامعة الدول العربية ،معهد البحوث العربية ،2015 ،إشراف :د.سيف الدين عبد الفتاح.

اثمنًا :املسامهات يف أنشطة املؤمترات والندوات واملؤسسات البحثية التعليمية

 -1د.سيف الدين عبد الفتاح ،بناء املقاييس والرتاث السياسى اإلسالمى وقياس الفساد منوذجا لدى ابن
خلدون ،دراسة مقدمة إىل ندوة "ابن خلدون ووحدة املعرفة" ،القاهرة( .2006 ،موجود حتت عنوان حنو بناء
مقياس للفساد رؤية من منظور املدرسة اخللدونية)
 -2د.سيف الدين عبد الفتاح " .العقيدة واملواطنة والدولة :حماولة أولية لرؤية إسالمية" ورقة أولية مقدمة إىل اهليئة
القبطية اإلجنيلية للخدمات اإلجتماعية قسم التنمية الثقافية ضمن أعمال الندوة "الفرد ما بني التحديث و
احلداثة" 19- 17يناير .2007
 -3د.سيف الدين عبد الفتاح  :كيفية صعود التيارات اإلسالمية يف البلدان العربية رؤية أتصيلية من انقالب
العسكر إيل حصار املعسكر ورقة أولية " ورقة مقدمة إىل مؤسسة عامل واحد للتنمية ورعاية اجملتمع املدىن ضمن
ورشة عمل" صعود التيارات اإلسالمية ىف برملاانت الوطن العرىب إستجابة مؤقتة  ..أم طموحا قد بدأ ؟"
.2006/11/29
 -4د.سيف الدين عبد الفتاح "فتاوى األمة وأصول الفقه احلضاري"  ،مقدم اىل مؤمتر اإلفتاء ىف عامل مفتوح
الواقع املائل و األمل املرجتى الكويت – من 26اىل 2007/5/28م

 -5د.سيف الدين عبد الفتاح" ،عرض كتاب طارق البشري ،اجلماعة الوطنية بني العزلة واالندماج" ،الدورة الثالثة
للتثقيف احلضارى "حنو بناء الذات احلضارية ووعى اجلماعة الوطنية" 6 – 2سبتمرب .2007

 -6د.سيف الدين عبد الفتاح "األمن اإلنساين :رؤية إسالمية بني تكافل املداخل والبحث املقارن" ،ورقة خلفية
ضمن أعمال تقرير التنمية اإلنسانية العربية اخلامس  (،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )2009

 -7د.سيف الدين عبد الفتاح" ،مفهوم اجملتمع املدين ومفاهيمه الفرعية بني الصالح والصالحية واملصلحة"حبث
مقدم لندوة اجملتمع املدين  :التغيري اإلجتماعي والتحول الدميقراطي يف مصر (جامعة القاهرة :مركز البحوث
والدراسات السياسية 15-14 ،ديسمرب .)2004
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اتسعا -ختطيط وإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية

 .1دورة املنهجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية :العلوم السياسية منوذجا ،القاهرة.2000 :
 .2دورة العلوم النقلية والشرعية لباحثي العلوم االجتماعية واإلنسانية ،مركز احلضارة للدراسات السياسية-2002 ،
.2003
 .3دورة التثقيف احلضاري السنوية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -2005 ،لآلن .
 .4دورة أتهيل الدعاة واملدرسني األزهريني ،دار اإلفتاء املصرية .2009-2006
 .5دورة كيف نفكر علميا يف الواقع املصري والعاملي ،مبركز احلضارة.2008 ،
 .6دورة تفعيل املقاصد الشرعية والتفكري االسرتاتيجي وبناء االسرتاتيجيات ،مبركز احلضارة.2008 ،
 .7دورة املفكر وعامل األفكار :قراءة يف السند احلضاري بني مفكري الرتاث والعصر ،اجلمعية اخلريية والثقافية،
.2008
 .8دورة تفعيل القيم يف البحوث االجتماعية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.2009 ،
 .9دورة املنهجية اإلسالمية الثانية ابملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فالمنكو الزمالك .2011-2010
 .10دورة أتهيل الربملانيني اجلدد للعمل الربملاين ،مركز احلضارة ومؤسسة مدى.2011 ،
 .11دورة يف مفاهيم السياسة من منظور إسالمي ،اخلرطوم ،مركز ركائز املعرفة.2011 ،
 .12دورة املقاصد والدعوة اإلسالمية ،مركز الوسطية ،الكويت.2012 ،
.13دورة املدارسات الفكرية ،،مركز احلضارة ومؤسسة مدى.2012 ،
.14دورة التأسيس يف املنظور احلضاري لباحثي العلوم السياسية ،مبركز احلضارة.2013 ،
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