مراجع رصيد المكتبة/الفلسفة
رقم الكتاب
100/717
100195
100/757
100/631
100/766
100/684
100/753
100/682
100/679
100/499
100/737
100/772
100/517
100/755
100/686
100/586
100/518
100/098
100/635
100/591
100/706

المؤلف
العنوان
معيرش
الجزائري
العقل موسى
الفكر االسالمى فى المغرب العربى دراسات و ابحاث فيالدكتور
عادل محمود بدر
إشكالية الوجود الذهني في الفلسفة اإلسالمية
البحــث)وجيه السعيد
ابستمولوجية إيمري الكاتوس (المنهجية في بــــرامج يسرى
د.شرف الدين عبد الحميد
ابن حزم األندلسي ومنهجه في نقد العقل األصولي
بخيت,محمد حسن مهدي*
ابن رشد والفلسفة االلهية
د .محمد حسن مهدي
ابن رشد وفلسفته اإللهية
عطيتو,حربي عباس*
اتجاهات التفكير الفلسفى في العصور الوسطى
اتجاهات التفكير الفلسفي عند اليونان العصر الهيللني حربي عباس عطيتو
اتجاهات التفكير الفلسفي في حضارات الشرق القديم محمود ,عطيتو حربي عباس *
عصام زكريا جميل
اتجاهات معاصرة في نظرية المعرفة
افالطون
ادعاء ميلتس ودفاع سقراط
مجموعة من االكاديميين العرب*
ادوارد سعيد:الهجنة,السرد,الفضاء االمبراطوري
فؤاد زكريا
اسبينوزا
اليوسف,علي محمد*
اسقصاءات في الفكر العربي والفلسفة المعاصرة
عمر مهيبل
اشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة
سليم حداد
اصول الفكر اليوناني
عبد الوهاب جعفر
اضواء علي الفلسفة الديكارتية
برهان غليون
اغتيال العقل  :محنة الثقافة العربية بين السلفية و التبعية
خديجة زتيلي
افالطون السياسة ,المعرفة ,المرأة
د .محمد جمال كيالنى
االتجاه النقدى فى فلسفة أرسطو
محمد مفتاح
االختالف الثقافي وثقافة االختالف
مل مبروك
االسطورة وااليديولوجيا

100/599
100/636
100/702
100/147
100/253
100/669
100/595
100/097
100/131
100/353
100/403
100/598
100/372
100/773
100/182
100/222
100/338
100/394
100/378

التاريخيفرنان
االسطورة والفكر عند اليونان  :دراسات في علم النفسجان بيار
فضيلة عباس مطلك
االشراق االلهي في الفكر السالمي
انموذجا
المحمداوي
عبودهبرماس
التواصل
االشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات الى فلسفة علي
االصيل و الدخيل في الفكر االسالمي  -في علم الكالم محمد أحمد عبد القادر
عبد الحليم عطية
االنسان في فلسفة فيورباخ
مصطفي محمود
االنسان هو المقياس
عبد هللا العروي
االيدولوجيا العربية المعاصرة
اإلبستمولوجيا:دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث زينب إبراهيم شوربا
اإلبستمولوجيا:دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث زينب إبراهيم شوربا
علي حسين كركي
اإلبستيمولوجيا في ميدان المعرفة
اإلبستيمولوجيا:بين نسبية فيرابند و موضوعية شالمرزعادل عوض
سبينوزا
اإلتيقا
محمد جمال طحان
اإلستبداد و بدائله في الفكر العربي الحديث
نموذج/ا ً )مصطفي عبد الغني
اإلستشراق المعاصر ( ترجمة معاني القرآن الكريم د
يحي محمد
اإلستقراء والمنطق الذاتي
اإلستيمولوجيا بين نسبية فيرابند وموضوعية شالمرز عادل عوض
اإلسالم و الحداثة:اإلنسحاب الثاني من مواجهة العصر محمد حلمي عبد الوهاب
النيل عبد القادر أبو قرون
اإلسالم و الدولة
اإلسالم و المذاهب الفلسفية:نحو منهج لدراسة الفلسفةمصطفى حلمي

100/521

100/371
100/670
100/718
100/391
100/817
100/555
100/408
100/084
100/276
100/308
100/653
100/225
100/390
100/733
100/780
100/274
100/654
100/660
100/136
100/700
100/762
100/471
100/203
100/698
100/627
100/090
100/262
100/170
100/632
100/285
100/581
100/748
100/292
100/261
100/596
100/266
100/763
100/440
100/719
100/014
100/695
100/692
100/761
100/085
100/277

محمد بن موسى
اإلسالم و صراع الحضارات
جيالل بوبكر
اإلصالح و نظرية الحضارة
راوية عبد المنعم عباس
اإلنسان ,الفن ,الجمال "ثالثية الحياة الخالقة"
وادي,أالءعلي عبود الحاتمي
الحداثة
شناوة
مابعد
علي
األبعاد المفاهمية و الجمالية للدادائية و إنعكساتها في فن
الواضعة
األخالقالمليجى
األخالق في اإلسالم :مع المقارنة بالديانات السماوية و يعقوب
يورجين هابرماس
األخالق و التواصل
منصفالشرعية السياسية
األخالقية و
عبد الحق
األخالق و السياسة كانط في مواجهة الحداثة:بين الشرعية
الشرقاوي
العربي )
عبد هللا
محمد ابن
الدكتوررشد و
األسباب والمسببات ( دراسة تحليلية مقارنة للغزالي و ابن
عصام عبد هللا
األسس الفلسفية للعولمة
محمد سالم سعد هللا
األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية
عادل عبد السميع عوض
األصول الفلسفية ألخالقيات الطب
تر .أمينة رشيد
األيديولوجية:وثائق من األصول الفلسفية
ميشال أريفيه,تر:محمد خير محمود الباقي
البحث عن فردينان دو سوسير
محمود محمد علي محمد
البصيرة والفهم "دراسة في أهداف العلم"
د.محمد هاشم البطاط
البعد السياسي لإلستشراق في فكر إدوارد سعيد
إع.عبد هللا المطيري
البليهي في حوارات الفكر و الثقافة
د /جالل شمس الدين
البنية التكوينية لفلسفة العلوم
أ.د.عبد الوهاب جعفر
البنيوية بين العلم والفلسفة
كلود ب .لفنسون
البوذية
د.السيد ولد اباه
التاريخ و الحقيقة لدى ميشيل فوكو
األستاذ  .محمد راضي
التأويل والقراءة والكتابة شذرات فلسفية
هشام معافة
التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير
الشيخ
الرؤية
حسين
التجربة الفلسفية عند حسام محي الدين األلوسي:المنهج و
جورج يول
التداولية PRAGMATICS
حسن حنفي) وفي مشروعه الحضاري
بوبكر
فلسفة (
جياللي
قراءة .في
التراث والتجديد بين ق ّيم الماضي ورهانات الحاضر د
جراح سليمة
التصور الحديث لمنطق أرسطو
عدنان حسين
التصوف الشرقي و الفيزياء الحديثة
إمام عبد الفتاح
التصوف والفلسفة
نموذجا"يونان
التضليل الكالمي وآليات السيطرة "الحركة السفسطائية د /كلود
منصف شلي
التفكير العربي و التفكير الغربي
عبد الفتاح احمد
التفكير الفلسفى والتفكير العلمى
سمير بلكفيف
التفكير مع كانط ضد كانط
صالح بدندي
التفكير
شواهين,شهرزاد
البيانية لمنهجة
سليمان
المنظمات
التفكير و ما وراء التفكير:إستخدام الخرائط الذهنية و خير
ابن عقيل الظاهري
التقريب لحد المنطق و المدخل إليه
محمد ابو الخير
التنوير قضايا و شخصيات
التنوير و النقد:منزلة كانط في مدرسة فراكفورت محن الخوني
ريكور ميلود بلعاليه دومه
التواصل والتاريخ بحث في فلسفة التاريخ عند بول د.
أبو حامد الغزالي
التوحيد و التوكل:من إحياء علوم الدين
محمد حسن مهدي بخيت
التيارات الفكرية المعاصرة و خطرها على االسالم
صالحة سنقي
الثقافة الفلسفية
مارك جيمنيز
الجمالية المعاصرة االتجاهات و الرهانات
أفالطون
الجمهورية  -المدينة الفاضلة
الدكتور محمد حسن مهدي
الجمهورية المثالية في فلسفة أفالطون وموقف اإلسالم منها
محمد سبيال
الحداثة الفلسفية:نصوص مختارة
الحداثة في المجتمع العربي:القيم الفكر الفن

100/309
100/687
100/572
100/747
100/473
100/771
100/667
100/284
100/354
100/134
100/549
100/401
100/429
100/600
100/557
100/795
100/375
100/142
100/655
100/144
100/310
100/472
100/485
100/740
100/167
100/124
100/177
100/143
100/558
100/270
100/033
100/746
100/233
100/601
100/559
100/358
100/651
100/028
100/263
100/779
100/396
100/317
100/289
100/745
100/420

الباحثين
منالفكري)
للتحديث
مجموعة
الحداثة و الحداثة العربية(مؤتمر إشهار المؤسسة العربية
عزالدين معميش
الحداثة و النص الديني التفكيكية نموذجا
محمد سبيال
الحداثة و ما بعد الحداثة
عبود المحمداوي
والجنون
الدكتور علي
الحداثة واستبعاد االخر "دراسة أركيولوجية في جدل العقالنية
بدر الراشد
الحداثة والنص واإلصالح الديني
رياض هاشم هادي ,األستاذ الدكتور
الحركة االستشراقية (دراسة تحليلية)
راوية عبد المنعم عباس
الحس والتجربة فى فلسفة جون لوك
حسين الجابري
الحضارة المعاصرة من الضرورة إلى الصيرورة
مصطفى غنيمات
الحضارة و الفكر العالمي
الحقيقة و المنهج :الخطوط األساسية لتأويلية فلسفية هانز جورج غادامير
الحالج البحث عن المنطق
سعيد مالزاده
اإلسالم
عقيل
الحوار قيمة حضارية دراسة تأصيلية لمنهجية الحوار في
بنسالم حميش
الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ
د,علي محمد الربيعي
الخيال في الفلسفة واالدب والمسرح
فريدريك لوبيز
الدروس األولى في الفلسفة
وجدان كاظم التميمي
الديمقراطية رؤية فلسفية
زبير سلطان قدوري
الديمقراطية في اإلسالم بين الطبيق و التغييب
مالوري ناي
الدين األسس
د /سالمة عبد الجبار
الدين وقضايا العصر
بول ريكور
الذاكرة ,التاريخ ,النسيان
ميري ورنوك؛تر.فالح إبراهيم
الذاكرة في الفلسفة و األدب
د,عبد القادر بشته
الرياضيات و الفيزياء عند أفالطون و كانط
د.محمد عز الدين رشاد
السر المسكوت عنه وجود هللا في العلوم الحديثة
جنات بلخن
السرد التاريخي عند بول ريكور
السلوك اإلنساني  :مقدمة في مشكالت علم األخالق جون هوسبرس
حسن عجمي
السوبر حداثة :علم األفكار الممكنة
حسين عجمي
السوبر مثالية
حسن عجمي
السوبر مستقبلية  :الكون و العقل و اللغة
عبد الرزاق بلعقروز
السؤال الفلسفي و مسارات اإلنفتاح
علي الجابري
الشرح الكبير لمقوالت أرسطو
مالك بن نبي
الصراع الفكري في البالد المستعمرة
عباس محمد حسن سليمان
الصلة بين علم الكالم والفلسفة في الفكر االسالمي
السيد نفادي
الضرورة واإلحتمال بين الفلسفة والعلم
اسحق بن حنا
الطبيعة عند اريسطو طاليس 2/1
مجموعة
الطريق إلى الفلسفة
عزيز الحدادي
العالم العربي في ضيافة العدمية
محمد مساعد
العالم بين التناهي والالتناهي لدى ابن رشد
سمير عبده
العرب والحضارةالعلمية الحديثة
تر.مصطفى دليلة
العقل الباطن
أ.أحمد موسى سالم
العقل العربى ومنهج التفكير اإلسالمى
أشرف حافظ
العقل العربي ونهاية عصر البترول
العقل العربي:بين التنوير المنتظر و المعادلة الناقصة حسين الجابري
يحي صالح
الهجري
العقل في الحضارة العربية اإلسالمية خالل القرن الثالثكفاح
علي زيعور
العقل و التجربة في الفلسفة العربية
شخصيات
عاطف العراقي
العقل و التنوير في الفكر العربي المعاصر:قضايا و مذاهب و

100/204
100/407
100/238
100/716
100/623
100/602
100/243
100/656
100/796
100/379
100/110
100/603
100/359
100/441
100/474
100/360
100/306
100/671
100/373
100/374
100/302
100/720
100/021
100/380
100/282
100/480
100/244
100/057
100/022
100/278
100/073
100/722
100/550
100/318
100/594
100/458
100/490
100/723
100/770
100/777
100/724
100/767
100/264
100/604
100/078

عبد الكريم سروش
العقل و الحرية
عبد الجليل كاضم الوالي
العقل و النقد:قراءة في إشكاليات النقد الفلسفي
فؤاد زكريا
العقل والثورة
روبيرت بالنشي /تر  :محمود يعقوبى
العقل والخطاب دفاع عن المنطق الفكرى  -مجلد
جون سيرل
العقل واللغة والمجتمع
العقل واللغة والمجتمع  -الفلسفة في العالم الواقعي صالح اسماعيل
عبد الجليل كاضم الوالي
العقل والنقد :قراءة في اشكاليات النقد الفلسفي
الندوة الفكرية التي نظمها مركز درسات العربية
الباحثين
ومناقشات
مجموعة من
العقالنية و النهضة في مشروع محمد عابد الجابري :بحوث
حسام األلوسي
العقالنية:و مستقبلها في العالم العربي
رمضان الصباغ
العالقة بين الفن و األخالق عند جاك ماريتان
السيد نفادي  ,سمير حنا صادق
العلم في مجتمع حر
صالح بن عبد هللا
العلم مفاهيم فلسفية
حسين علي
العلم و اإليديولوجيا
أيوب أبودية
العلم و الفلسفة األروبية الحديثة
أيوب أبودية
العلم و الفلسفة األروبية الحديثة
العلم و النظرة العربية إلى العالم:التجربة العربية و ..سمير أبو زيد
جبر الشوملي
العلمانية في الفكر العربي المعاصر:دراسة حالة
وقيدي محمد
العلوم اإلنسانية و اإليديولوجيا
العولمة الراهنة:آليات إعادة إنتاج النمط الرأسمالي سالمة كيلة
جبياللي بوبكر
العولمة مظاهرها و تداعياتها:نقد و تقييم
إيان كالرك
العولمة و التفكك
الغائية عند أرسطو(وتطبيقاتها على اإلنسان والكون) حربي عباس عطيتو
مصطفى غالب
الغزالي
الغزالي و اإلسماعليون:العقل و السلطة في إسالم ..فارق ميا
كفاح يحي صالح
الغزالي و جون ديوي:نظلرتهما للطبيعة اإلنسانية
كفاح يحيى صالح
الغزالي وجون ديوي  -نظرتهما للطبيعة االنسانية
إلياس بلكا
الغيب والعقل
أحمد شمس الدين
الفارابي  :حياته ,آثاره ,فلسفته
مصطفى غالب
الفرابي
حسين موسى
الفرد و المجتمع:ميشال فوكو
جون ديري
الفردية قديما وحديثا
الليث صالح محمد عتوم
الفكر االنساني عند ابن سينا و إبن طفيل
محمد أركون
الفكر اإلسالمي :نقد و إجتهاد
األخضر القويدي
الفكر التربوي الصوفي:قراءة في التراث التربوي
فضل هللا محمد
الفكر السياسى الغربى النشأ و التطور
مراد بدر
الفكر الشرقي
مراد بدر
الفكر الشرقي
محمود محمد علي محمد
الفكر الشرقي القديم بين الرفض و القبول
عزمي زكريا ابو العز
الفكر العربي الحديث والمعاصر
محمد علي ابو ريان
الفكر الفلسفي االسالمي" شخصيات ومذاهب"
جعفر آل حسين
الفكر الفلسفي عند العرب
راوية عبد المنعم عباس
الفكر الواضح المتميز (ديكارت )
الحليم أبو بكر
الفالسفة و االخالق
شمعون كزسا
الفالسفة والمترجمون السريان
بيير دوكاسيه
الفلسفات الكبرى

100/481
100/187
100/691
100/189
100/454
100/492
100/211
100/406
100/776
100/137
100/551
100/005
100/070
100/552
100/453
100/491
100/094
100/135
100/155
100/166
100/455
100/493
100/095
100/430
100/582
100/812
100/507
100/093
100/781
100/361
100/615
100/479
100/161
100/456
100/494
100/605
100/079
100/778
100/668
100/388/1
100/522
100/227
100/229
100/298
100/175

جوليان باجيني/ت:اديب يوسف
الفلسفة " موضوعات مفتاحية
سبير بير /أوجين
الفلسفة االخالقية
الفلسفة االخالقية من سؤال المعنى الى مازق االجراء سمير بلكفيف
عبد العزيز المعيطة
الفلسفة االسالمية
رجاء احمد علي
الفلسفة االسالمية
رجاء احمد علي
الفلسفة االسالمية
العقالنية الجابري
علي حسين
الفلسفة اإلسالمية:دراسات في المجتمع الفاضل و التربية
محمد جديدي
الفلسفة اإلغريقية
د .محـمـد رزق موسى أبو حسين
الفلسفة األبيقورية أصولها وتطوراتها
مونيك كانتو
الفلسفة األخالقية
سمير بلكفيف
الفلسفة األخالقية
ناجي التكريتي
الفلسفة األخالقية األفالطونية
الفلسفة األخالقية األفالطونية
مها علي يحي
الفلسفة األخالقية عند جون ماكاي
أحمد صبحي
الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي
أحمد صبحي
الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي
نيغيل واربورتون
الفلسفة األسس
نيغيل واربورتون
الفلسفة األسس
علي عبد المعطي و آخرون
الفلسفة الحديثة
إبراهيم مصطفى إبراهيم
الفلسفة الحديثة ج:1ج 2
محمد مهران رشوان وزميله
الفلسفة الحديثة والمعاصرة
محمد مهران رشوان وزميله
الفلسفة الحديثة والمعاصرة
كريم متى
الفلسفة الحديثة :عرض نقدي
تر.محمد سبيال,عبد السالم بنعبد العالي
الفلسفة الحديثة:نصوص مختارة
د .سناء خضر
الفلسفة الخلقية والعلم ( نظرة نقدية )
حاجي,باور أحمد*
الفلسفة السياسية :من كونفوشيوس إلى هيجل
أحمد بن الداية
الفلسفة السياسية عند العرب
ريمون غوش
الفلسفة السياسية في العهد السقراطي
نور الدين علوش
الفلسفة السياسية قراءات وحوارات
محمد بوجنال
الفلسفة السياسية للحداثة و ما بعد الحداثة
محمد بوجنال
الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة
مصطفى حسن النشار
الفلسفة الشرقية القديمة
ندوة فكرية
الفلسفة العربية المعاصرة:مواقف و دراسات
أ.د .محمد حسن مهدي بخيت
الفلسفة الغربية القديمة عرض ونقد
أ.د .محمد حسن مهدي بخيت
الفلسفة الغربية القديمة عرض ونقد
أ,د,حسن مهدي بخيت
الفلسفة الغربية القديمة عرض ونقد
جان قال
الفلسفة الفرنسية (من ديكارت الى سارتر )
راوية عبد المنعم عباس
الفلسفة الفكر و الحرية
راوية عبد المنعم عباس
الفلسفة الفكر والحرية
محمد أحمد عواد
الفلسفة المتوازنة :المقدمات
كامل محمد محمد عويضة
الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى
جمال مفرج
الفلسفة المعاصرة
عبد الجليل كاضم الوالي
الفلسفة اليونانية
عبد الجليل كاضم الوالي
الفلسفة اليونانية
أفالطون
وحتى الكيالني
محمد جمال
الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها :من المرحلة األسورية

100/523
100/560
100/381
100/561
100/303
100/680
100/330
100/562
100/154
100/200
100/769
100/116
100/606
100/725
100/280
100/783
100/752
100/397
100/553
100120
100/343
100/076
100/288
100/666
100/432
100/152
100/503
100/616
100/750
100/787
100/241
100/226
100/592
100/775
100/027
100/164
100/452
100/091
100/113
100/482
100/431/5
100/096
100/129
100/224
100/477

مجدي كيالني
الفلسفة اليونانية من منظور معاصر
برندان ولسون
الفلسفة ببساطة
مجموعة من الباحثين
الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام
عمارة ناصر
الفلسفة و البالغة
عبد الوهاب جعفر
الفلسفة و اللغة و دورها في تكوين تصور العالم
علي عبود المحمداوي
الفلسفة و النسوية
نعيم حبيب جعنيني
الفلسفة و تطبيقاتها التربوية
بشير خليفي
الفلسفة و قضايا اللغة
محمد أبو ريان
الفلسفة و مباحثها
إبراهيم هالل
الفلسفة والدين في التصوف اإلسالمي
أ.د عزمي طه السيد أحمد
الفلسفة والدين في مدينة الفارابي الفاضلة
عادل مصطفى
الفن
د,حنان م,عبد الكريم
الفن والسياسة في فلسفة هربرت ماركيوز
ياسين خليل
الفيلسوف و التفلسف
محمد محسن الزراعة
الفينومينولوجيا و المسألة المثالية
فايزة انور احمد شكري
القيم االخالقية
نصر الدين عزت
مستقبلية)
القيم األخالقية و أثرها في تدعيم العالم االسالمي(نظرة أ.د ناهد
عبد العزيز محمد
القيم الفلسفية:الحق الخير الجمال
أحمد عبد الحميد عطية
القيم في الواقعية الجديدة
ميشيل فوكو
الكلمات و األشياء
الكندي فيلسوف العرب األول:حياته و سيرته آرائهم محمد كاظم
الدكتور محمد عبد الرحم
الكنيدي (فلسفة -منتخبات)
الكينونة و العدم:بحث في األنطولوجيا الفينومينولوجية جون بول سارتر
الالهوت التاريخي والمسار االرتقائي للعقالنية التوحيديةصالح محمود سالم
محمد الزايد
اللحظة العدمية المتعالية :ميتافيزيقا الثورة
محمد جالل
هللا و العالم و االنسان في الفكر االسالمي
محمد جمال الدين الفندي
هللا و الكون
رجاء احمد علي
هللا والعالم في فلسفة ابن سينا
مجموعة مؤلفين
الماركسية الغربية وما بعدها
د .محمود يعقوبي
المختار من النصوص الفلسفية
رضا الزواري
المخيلة والدين عند ابن رشد
ابن داوود عبد النور
المدخل الفلسفي للحداثة
محمد شطوطي
المدخل الى الفلسفة العامة
د  .ناصر هاشم محمد
المدخل الي فلسفة العلوم
عادل عول
المدخل إلى الفلسفة
وليام ليلى  /علي عبد المعطي
المدخل إلى علم االخالق
مفيد الزبيدي
المدخل إلى فلسفة التاريخ
روبير بالنيش
المدخل إلىالمنطق المعاصر
عبد هللا محمد قابيل
المذاهب األخالقية في اإلسالم  :واجب  ,سعادة
دومينيك فولشيد /ت .مروان بطش
المذاهب الفلسفية الكبرى
عباس
المعاصرة)
عبد المنعم
الحديثة و
المذهب الحسي عند كوندياك(سلسلة أساطين الفلسفة راوية
كمال الحيدري
المذهب الذاتي في نظرية المعرفة
المركزية الفربية :إشكالية التكون و التمركز حول الذاتعبد هللا إبراهيم
عبد العزيز العيادي
المرئي والالمرئي
ماهر محمد علي
المشكالت المعرفية

100/589
100/810
100/013
100/102
100/232
100/370
100/287
100/788
100/768
100/320
100/063
100/141
100/011
100/427
100/662
100/044
100/251
100/510
100/446
100/133
100/624
100/637
100/500
100/619
100/254
100/524
100/138
100/042
100/041
100/431/6
100/457
100/495
100/132
100/345/2
100/345/1
100/345/3

عبد الحليم محمود
المشكلة االخالقية والفالسفة
عبد المتعال,عالء الدين محمد*
المصادر الفلسفية بين المنهج و التطبيق
عبد األمير األعسم
المصطلح الفلسفي عند العرب
المعجزات و خوارق العادات عند الغزالي و ابن رشد عاطف العراقي
مراد وهبة
المعجم الفلسفي
تح.عبد اإلله بن
المعرفي و اإليديولوجي في الفكر العربي المعاصر
أبويعرب المرزوقي
المفارقات المعرفية و القيمية في فكر إبن خلدون الفلسفي
علي القزلجي وخالد بن خليل بن ابراهيم الزاهدي
المقوالت العشر بين الفالسفة والمتكلمين
د .سامية سالم
المقومات االساسية في فكر ابن تيمية
تر.ميشال يوسف
الممكن و التكنولوجيا الحيوية
علي بو ملحم
المناحي الفلسفية عند الجاحظ
فرهاد دفتري
المناهج و األعراف العقالنية في اإلسالم
وربي سالمون
المنطق
أسعد الجنابي
المنطق الرمزي المعاصر:نظري و تمارين محلولة
محمود" محمد على محمد
واشكاليات
المنطق الصورى القديم بين األصالة والتبعية "قضايا أ.د.
جلول تركي
المنطق الصوري
عبد القادر قنيني
المنطق أو فن توجيه الفكر
حمو,النقاري
المنطق في الثقافة اإلسالمية
عصام زكريا جميل
المنطق و التفكير الناقد
غالم حسين إبراهيمي ديناني
المنطق و المعرفة عند الغزالي
ترجمة  /إمام عبد الفتاح إمام
المنطق و فلسفة الطبيعة " هيجل "
جمال حمود
المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة
المنهاج :رؤية دارينية  :نحو منهاج البحث الدارييني ثابت بن محمد القحطاني
د,امام عبد الفتاح امام
المنهج الجدلي عند هيجل من الكتبة الهيجلية
إمام عبد الفتاح إمام
المنهج الجدلي عند هيكل
أ.د حازم طالب مشتاق
المنهج الفلسفي للفكر السياسي
محمد همام
المنهج و اإلستدالل في الفكر اإلسالمي
عبد المنعم الحنفي
الموسوعة الفلسفية
فؤاد كامل و جالل العشر
الموسوعة الفلسفية المختصرة
عباسو المعاصرة)
المنعمالحديثة
الفلسفة
أساطينعبد
الموقف الفلسفي عند آالن و صلته بفن الحياة(سلسلة راوية
بدر الدين مصطفى وزميله
الميتافيزيقيا
بدر الدين مصطفى وزميله
الميتافيزيقيا
سعيد شبار
النخبة و األيدولوجيا و الحداثة
األشعرية المنطق
المعتزلة مروة
النزاعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية ج :2حسين
مروةو صدر اإلسالم
حسين نشأة
النزاعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية ج:1الجاهلية
مروةالتصوف إخوان الصفا
الفلسفة
حسين
النزاعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية ج:3تبلور

100/345/4
100/128
100/126
100/001
100/184
100/525
100/734
100/579
100/205

مروة إبن سينا
حسينالفرابي
النزاعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية ج:4الكندي
واضة
الميتافيزيقيا
النزعة العلمية في فلسفة كارل بوبر :بين التجربة و حنان
النص الرشدي  :في القراءة الفلسفية العربية المعاصرةعلي عبد الهادي عبد هللا
عبد المجيد مزيان
النظريات اإلقتصادية عند إبن خلدون و أسسه
علي زيعور
النظريات في فلسفة الوجود والعقل والخير
كمال بومنير
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت
النظرية والقانون والمنهج(الطريق الى الكشف العلمي) جالل شمس الدين
د .فؤاد زكريا
النقد الفني دراسة جمالية
عبد الكبير الخطيبي
النقد المزدوج

100/784
100/652
100/566
100/422
100/811
100/801
100/673
100/283
100/053
100/792
100/055
100/346
100/590
100/217
100/314
100/341
100/756
100/638
100/307
100/785
100/556
100/433
100/016
100/018
100/101
100/052
100/162
100/337
100/019
100/059
100/058
100/174
100/334
100/385
100/220
100/393
100/342
100/109
100/804
100/092
100/411
100/357
100/127
100/545
100/202

د .معروفي العيد
الهرمينوطيقا جدلية األصل واالنزياح
الناصر عبدالالوي
الهوية والتواصلية في تفكير هابرماس
هيجل
الهيجلية الجديدة (المكتبة الهيجلية)19
الهيرمينوطيقا و الفلسفة:نحو مشروع عقل تأويلي عبد الغني بارة
السيد أحمد,عزمي طه*
الوجه اآلخر للفلسفة
الوجود اإللهي في ضوء الفلسفة المتوازنة:مجلد  3محمد أحمد عواد
والفلسفي الستشراف المستقبل
الوجود بين السببية والنظام:دراسة في األساس الشرعيبلكا,إلياس*
ماهر حمادي
الوجود بين النسبية و الصوفية
غازي األحمدي
الوجودية :فلسفة الواقع اإلنساني
د .محمود يعقوبي
الوجيز في الفلسفة
نور الدين بن قومار
الوجيز في المنطق الصوري
هنري؛تر.ميلودي
الوحدة و التعدد في الفكر العلمي الحديث
الوعي الروحي هللا طريق الفلسفة – العقل – الوحي د .احمد توفيق
أبو يعرب المرزوقي
الوعي العربي بقضايا األمة
عبد الناصر حسو
اليزيدية و فلسفة الدائرة
محمد علي الكبسي
اليوتبيا و التراث
اليوتوبيا والفلسفة ,الواقع الالمتحقق وسعادات التحقق د .عامر عبد زيد الوائلي
سمير بلكفيف
ايمانويل كانط فيلسوف الكونية
باسل فرحات
إبداع الفنان:نظرة شموليةللكون
إبستمولوجيا التركيب وفلسفة التربية عند إدغار موراند .لقاط صورية
عالء هاشم مناف
إبستمولوجيا النص بين التأويل و التأصيل
التاريخية الالوي
عبد هللا عبد
إبستيمولوجيا التاريخ:مداخل منهجية في صناعة المعرفة
محمود يعقوبي
إبن تيمية والمنطق األرسطي
مصطفى غالب
إبن خلدون
خليل شرف الدين
إبن خلدون
ماجد فخري
إبن رشد
محمد عابد الجابري
إبن رشد  ....سيرة و فكرة
تحقيق ,محمود قاسم
إبن رشد :تلخيص كتاب البرهان لكتب أرسطو
مصطفى غالب
إبن سينا
محمد كامل الحر
إبن سيناء :حياته ,آثاره وفلسفته
الشيخ كامل محمد عويضة
إبن طفيل  :فيلسوف اإلسالم في العصور الوسطى
إتجاهات التفكير الفلسفي في حضارات الشرق القديم حربي عباس عطيتو
مارسيل ديتيان؛تر.مصباح الصمد
إختالق الميثولوجيا
محمد حسن مهدي
إخوان الصفا و فلسفتهم الدينية
أبي عبد الرحمان محمود
إرشاد الفكر
علي شناوة ال وادي,رحاب خضير عبادي
إستطيقا المهمش في فن ما بعد الحداثة
خليل الميااح
إستقاللية العقل أم إستقالته:مقاالت
لوك بنوا
إشارات  ,رموز و أساطير
خضر,سناء*
إشكالية الضمير و عالقتها بالواجب عند كانط
فوزي حامد الهيتي
إشكالية الفلسفة في الفكر العربي اإلسالمي إبن رشد نموذجا
نورة بوحناش
إشكالية القيم في فلسفة برغسون
علي بن إبراهيم النملة
إشكالية المصطلح في الفكر العربي
إبراهيم العاتي
إشكالية المنهج في دراسة الفلسفة اإلسالمية
ابراهيم احمد
إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدجر
محمد الراشد
إشكالية وحدة الوجود في الفكر اإلسالمي

100/106
100/402
100/326
100/362
100/515
100/031
100/139
100/516
100/156
100/335
100/336
100/181
100/570
100/104
100/082
100/179
100/080
100/003
100/213
100/107
100/519
100/751
100/294
100/428
100/024
100/738
100/520
100/815
100/546
100/040
100/130
100/006
100/118
100/363
100/260
100/526
100/020
100/218
100/726
100/431/3
100/593
100/786
100/032
100/125
100/677

عمار طالبي
إصطالحات الفالسفة
عبد السالم بن عبد العلي
إمتداح الالفلسفة
فارغ
إنتصار اإلنسان في القرآن الكريم
السعيد الشبلي
إنتصار اإلنسان في القرآن الكريم
د .حمو النقاري
أبحاث في فلسفة المنطق
عادل العوا
أخالق الحضارة
إدريس هاني
أخالقنا في حاجة إلى فلسفة أخالق بديلة
مجدي كيالني
أرسطو
محمد فتحي  /ميالد غالي
أرسطو و المدارس المتأخرة
أزمة العلوم األوروبية و الفينولوجيا الترنسندنتالية تر.إسماعيل
ماركيوزتر.إبراهيم فتحي
الهيجلية)
هيربرت
أساس الفلسفة التاريخية:نظرية الوجود عند هيجل(المكتبة
نجيب الحصادي
أسس المنطق الرمزي المعاصر
رشيد قوقان
أسس المنطق الصوري
ماهر عبد القادر محمد
أسس المنطق الصوري و مناهج البحث العلمي
الدكتور محمد فتحي الشنيطي
أسس المنطق والمنهج العلمي
محمد الشنيطي
أسس ميتافيزيقيا األخالق
باسمة كيال
أصل اإلنسان وسر الوجود
جورج بوليتز
أصول الفلسفة الماركسية 2ج-ج 1
أيمن المصري
أصول المعرفة و المنهج العقلي
ج,ف,ف ,هيجا ؛ إمام عبد الفتاح إمام ( مترجم )
أصول فلسفة الحق
ترجمة ج.كتوره
أطلس الفلسفة DTV
علوش,نوالدين*
أعالم الفلسفة السياسية المعاصرة
عبد القادر تومي
أعالم الفلسفة الغربية في العصر الحديث
مصطفى حسن النشار
أعالم الفلسفة:حياتهم و مذاهبهم
مصطفى غالب
أفالطون
جان فرانسوا ماتيي
أفالطون
أحمد شمس الدين
أفالطون سيرته و فلسفته
داود روفائيل خشبة
أفالطون:قراءة جديدة
حسان بورقية-محمد الناجي
أفول األصنام
عبد الرحمان بدوي
أمانويل كانت  :تأسيس ميتافيزيقا األخالق
عادل اهر
أولية العقل :نقد أطروحات اإلسالم السياسي
عمار طالبي
آراء أبي بكر بن العربي الكالمية ج2
رؤوف عبيد
آفاق جديدة في البالسيكولوجي
بحوث حول كتب و مفاهيم الشيخ األكبر محي الدين عبد الباقي مفتاح
برترندراسل
بحوث غير مألوفة:دراسة فلسفية
كامل محمد محمد عويضة
برتراند راسل فيلسوف األخالق و السياسة
مصطفى غالب
برجسون
محمود بدر
الشيرازي
برهان اإلمكان و الوجوب بين إبن سينا و صدر الدين عادل
إدريس كثير
بالغة الفلسفة مقاربات مفهومية لإلنسان و العالم
عباس
المعاصرة)
عبد المنعم
الحديثة و
بليز بسكال و فلسفة اإلنسان(سلسلة أساطين الفلسفة راوية
حسام محيي الدين اآللوسي
بواكير الفلسفة
نابي بو علي+مجموعة من الباحثين
بول ريكور والفلسفة
مالك بن نبي
بين الرشاد والتيه
نور الدين حاروش
تاريخ الفكر السياسي
حاروش نور الدين
تاريخ الفكر السياسي

100/089
100/573
100/291
100/236
100/527
100/081
100/122
100/230
100/246
100/178
100/255
100/703
100/034
100/633
100/140
100/657
100/364
100/268
100/607
100/617
100/305
100/418
100/245
100/069
100/436
100/239
100/739
100/108
100/528
100/741
100/242
100/009
100/487
100/513
100/214
100/529
100/061
100/639
100/347
100/634
100/100
100/258
100/699
100/382
100/690

محمد علي أبو زيان
تاريخ الفكر الفلسفي
تاريخ الفكر الفلسفي ج: 2.أرسطو و المدارس المتأخرةمحمد علي أبو ريان
عصام الدين محمد علي
تاريخ الفلسفة اإلسالمية
يوسف كرم
تاريخ الفلسفة األوروبية في العصر الوسيط
وليم كلي رايت
تاريخ الفلسفة الحديثة
حنا الفاخوري-خليل الجر
الجزء األول
تاريخ الفلسفة العربية
رمزي النجار
تاريخ الفلسفة العربية عبر التاريخ
مجاهد عبد المنعم
تاريخ الفلسفة اليونانية
يوسف كرم
تاريخ الفلسفة اليونانية
محمد أبوريدة
تاريخ الفلسفة في اإلسالم
اميل برهييه
تاريخ الفلسفة:الفلسفة اليونانة
بالواقعبخضرة
تاريخ الوعي مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعيمونيس
مالك بن نبي
تأمالت
المعرفة
مونيس-بخضرة
تأمالت فلسفية في رسم بعض إشكاالت العصر العنف -د.التسامح
محمد إقبال الالهوري
تجديد التفكير الديني في اإلسالم
تجديد الخطاب الدينى بين الفكر الفلسفى واالجتماعى مجموعة مؤلفين
عبد المجيد الشرفي
تحديث الفكر اإلسالمي
دافيد هيوم
تحقيق في الذهن البشري
تحليل اللغة في رسالة فتجنشتاين المنطقية الفلسفية د ,فيصل غازي مجهول
تحليل اللغة في رسالة فتجنشتاين المنطقية الفلسفية فيصل غازي مجهول
قسم اللغة العربي
تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر
التواصلبلعقروز
تحوالت الفكر الفلسفي المعاصر:أسئلة المفهوم و المعنىعبدو الرزاق
أسامة كامل
تدريب المهارات النفسية في المجال الرياضي
فروق الساد
تراث الفكر السياسي قبل األمير وبعده
عليش
خلدون
لعموري
تصنيف العلوم في الفكر اإلسالمي:الفارابي و الغزالي و ابن
رافع صالح فتحي
تطبيقات في الفسيولوجيا الرياضية
د .يوسف محمد بن حسين
تطور الفكر السياسي عند روجيه جارودي
تطور الفكر السياسي في العصور القديمة و الوسطى جورج سعد
تيودور اويزرمان
تطور الفكر الفلسفي
المعاصرة.د .عبدهللا شمت المجيدل
أ
تطور الفكر الفلسفي من الفلسفة اليونانية إلى
عفاف عبد الكريم
تطوير عناصر تصميم المنهج في التربية البدنية
إبن رشد
تفسير ما بعد الطبيعة ج+1ج+2ج3
حسن العبيدي
تلخيص السياسة ألفالطون
أبي الوليد بن رشد
تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل
جيمس ب
ثاللة تحديات أمام علم األخالق
علي حرب
ثورات القوة الناعمة
الشيخ كامل محمد عويضة
جان بول سارتر :فيلسوف الحرية
نديم نجدي
جدل االستشراق والعولمة
ريشارد كيرني
جدل العقل:حوارات آخر القرن
بلعــالــمالمتـوحد»
عــبدالقـــادر«تـدبير
دراسة في كتابه
جدلية اإلنسان والسياسة والتاريخ في فلسفة ابن باجة أ.د.
غاستون باشالر /تر .خليل احمد خليل
جدليــــــة الزمن  /غاستون باشالر
خليل أحمد خليل
جدلية الزمن/غاستون باشالر
لزهر عقيبي
جدلية الفهم و التفسير في فلسفة بول ريكور
جالل الدين الرومي رائد الفكر االنساني و التصوف محمد قجة
عبد العالي مغروز
جماليات الحداثة أدورنو ومدرسة فرانكفورت

100/267
100/530
100/548
100/099
100/431/4
100/640
100/111
100/010
100/583
100/641
100/531
100/271
100/708

حنا خباز
جمهورية أفالطون
ميشيل فوكو
جنيالوجيا المعرفة
ميشال فوكو
جنيالوجيا المعرفة
امام عبد الفتاح امام
جون لوك و المرأة
س)
المعاصرة
المنعم عبا
الحديثة و
راوية عبد
جون لوك:إمام الفلسفة التجريبية(سلسلة أساطين الفلسفة
تحرير :احمد عبد الحليم عطية
جيل دولوز سياسات الرغبة
مانفريد مزانك
حدود التواصل  :اإلجماع و التنازع بين هابرماس و ليوتار
تر,عمر الشارني
حديث الطريقة
حصيلة العقالنية والتنوير في الفكر العربي المعاصر ندوة فكرية
جيجيكة ابراهيمي
حفريات االكراه في فلسفة ميشال فوكو
حكمة الغرب "الفلسفة الحديثة والمعاصرة (ج )02د .فؤاد زكريا
عطية مسموح
حوار الحضارات:ندوة فكرية دولية
COLLECTIF
حوار الفلسفة و العلم -سؤال الثبات و التحول

100/727

حوارات معاصرة في الفلسفة و السياسة و الفكر

نور الدين علوش

100/315

خرائط إيديولوجية ممزقة:اإليديولوجيا وصراع

إدريس هاني

100/794
100/532
100/030
100/663
100/658
100/145
100/621
100/160
100/169
100/293/1
100/293/2
100/730
100/584
100/047
100/103
100/533
100/148
100/571
100/339
100/045
100/007
100/216
100/115
100/577

د .محمود يعقوبي
خالصة الميتافزياء ج :2-4-3.فلسفة الطبيعة
عبد العال عبد الرحمان
دراسات الفكر الفلسفي و االخالقي
عادل العوا
دراسات أخالقية
د.محمود محمد على محمد
دراسات فى المنطق المتعدد والقيم وفلسفة العلوم
جميل موسى النجار
دراسات فى فلسفة التاريخ النقدية
د عباس محمد حسن
دراسات في الفلسفة االسالمية
مذبوح لخضر
دراسات في الفلسفة االسالمية
راوية و حربي عطيتو
دراسات في الفلسفة العامة و مشكالتها
أبوريان و حربي عطيتو
دراسات في الفلسفة القديمة والعصور الوسطى
عمار الطالبي
دراسات في الفلسفة و في الفكر اإلسالمي ج1
عمار الطالبي
دراسات في الفلسفة و في الفكر اإلسالمي ج2
راوية عبد المنعم عباس
دراسات في الميتافيزيقا *الفلسفة العامة*
جورج كانغيالم
دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها
عبده الشمالي
دراسات في تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية و أثار رجالها
عدنان رشيد
دراسات في علم الجمال
نصار عبد هللا
دراسات في فلسفة االخالق و السياسة
ماهر عبد القادر  /محمد قاسم
دراسات في منطق االستقراء
محمود اليعقوبي
دروس المنطق الصوري
علي حسين الجابري
دروس في الفكر الفلسفي اإلسالمي:علم الكالم
محمد يعقوب
دروس في المنطق الصوري
إدريس خضير
دعائم الفلسفة
محمد باسل الطائي
دقيق الكالم:الرؤية اإلسالمية لفلسفة الطبيعة
مصطفى
كتاب الفن
داللة الشكل  :دراسة في اإلستطيقا الشكلية و قراءة فيعادل
دور الفلسفة المعاصرة في العالجات النفسية

د /محمد عباس يوسف

100/056
100/431/1

الشيخ كامل محمد عويضة
ديكارت رائد الفلسفة في العصر الحديث
المنعم عباس
المعاصرة)
راوية عبد
ديكارت و الفلسفة العقلية(سلسلة أساطين الفلسفة الحديثة و

100/049

ديكارت والعقالنية

حنغنياف رودوس لويس

100/365

رسالة في الفرق بين الروح و النفس

قسطا بن لوقا

100/664

رسالة من الفلسفة الى الحياة "رؤية جديدة"

أ.د.راوية عبد المنعم عباس

100/765

رواد الفلسفة البرجماتية

ابراهيم مصطفى ابراهيم

100/153

رواد الفلسفة الحديثة

علي عبد المعطي

100/736

روائع من أقوال الفالسفة و العلماء

قاضي هشام

100/732

رؤية فلسفية للحياة و ما بعد الموت -دراسة مقارنة -سعاد جبر

100/642

ريكور والهيرمينوطيقا

تحرير :احمد عبد الحليم عطية

100/017

سارتر

مصطفى غالب

100/054

سارتر بين الفلسفة واآلداب

موريس كرانتون

100/643

سارتر والفكر العربي المعاصر

تحرير :احمد عبد الحليم عطية

100/685
100/180
100/060
100/221
100/279
100/478
100/506
100/608
100/644
100/038

سرديات النقد في تحليل اليات الخطاب النقدي المعاصر حسين خمري
منصور القاضي
سقراط
فاروق عبد المعطي
سقراط  :رائد فلسفة اليونان
فاروق عبد المعطي
سقراط رائد فالسفة اليونان
تر.فاروق حمود
سقراط:الشهيد األول للفلسفة
سلسلة اوراق فلسفية  -نيتشه وجذور ما بعد الحداثة تحرير :احمد عبد الحل
مارغريت ماكنوهوبت,تر.سامر عرار
سيغموند فرويد:مكتشف الالشعور
محمد طواع
شعرية هيدجر مقاربة أنطلوجية لمفهوم الشعر
راشد المبارك
شموخ الفلسفة وتهافت الفالسفة
عبد هللا عيادة
صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي
باتريك هيلي

100/585

صور المعرفة :مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة

100/416
100/321
100/075
100/476
100/744

نور الدين شيخ عبيد
صور المعرفة:مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة
محمد كامل خطيب
ضد التوفيقية
كارل ياسبرس
عظمة الفلسفة
مجموعة من المفكرين
عقالنية الدين والسلطة
عبدالرحمن أحمد الصغير
عقالنيةالحداثةالمؤيدة استقراءات في تفكيك أعمال د.طهاألستاذ محمد

100/410
100/683
100/068
100/123
100/793
100/443
100/505
100121
100/459
100/496
100/435
100/348
100/645
100/470
100/497
100/356
100/609
100/534
100/048
100/248
100/349
100/704
100/535
100/015
100/037
100/272
100/077
100/807
100/423
100/536
100/537
100/086
100/567
100/219
100/538
100/460
100/498
100/450
100/665
100/451
100/760
100/610
100/344
100/754
100/445

باروخ سبينوزا؛تر.جالل الدين سعيد
جميل موسى النجار
دني هويمان
إنصلف الويضي
وفاء محمد إبراهيم
راوية عبد المنعم عباس
آمال حليم الصراف
هاشم أحمد
رجاء احمد علي
رجاء احمد علي
إبراهيم محمد تركي
علي حسين الجابري
عبد العزيز بوالشعير
د.سعيد بوخليط
د.سعيد بوخليط
أفالطون

علم األخالق
علم التاريخ و فلسفته في فكر ابن خلدون
علم الجمال
علم الجمال :بين الفلسفة و الدين
علم الجمال قضايا تاريخية معاصرة
علم الجمال و تاريخ الفلسفة الفن و الحضارة
علم الجمال:فلسفة وفن
علم الفلسفة
علم الكالم
علم الكالم
علم الكالم:بين الدين و الفلسفة
علم المنطق:األصول و المبادئ
غادامير من فهم الوجود الى فهم الفهم
غاستون باشالر مفاهيم النظرية الجمالية
غاستون باشالر مفاهيم النظرية الجمالية
غدعاء مليتس و دفاع سقراط
فارغ
كامل محمد محمد عويضة
فردريك نبتشيه نبي فلسفة القوة
بن رشد
فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة
أبو نصر الفارابي
فصول منتزعة
مصطفى حسن النشار
فكرة األلوهية عند أفالطون و أثرها في الفلسفة اإلسالمية
لخضر مذبوح
فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر
عصمت نصار
فكرة التنوير ج1
هيغل
فكرة الجمال
علي زيكي
فكرة العلية في فلسفة الغزالي أبي حامد
فتحي انقزو
فكرة الفينومينولوجيا
فالسفة إنسانيون (سقراط-بوذا-كونفوشيوس-يسوع كارل ياسبرس
آل ياسين,جعفر*
فالسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط
إبراهيم ناصر
فلسفات التربية
د /جالل شمس الدين
فلسفات العلوم
جان فرنسوا دورتي
فلسفات عصرنا .تياراتها  ,مذاهبها ,اعالمها  ,وقضاياها
مهدي فضل هللا
فلسفة ديكارت و منهجه
نادية بونفقة
فلسفة ادموند هسرل
توفيق الطويل
فلسفة االخالق
ف.فولغين
فلسفة االنوار
د .ناجي التكريتي
فلسفة األخالق بين أرسطو ومسكوية
د .ناجي التكريتي
فلسفة األخالق بين أرسطو ومسكوية
د .ناجي التكريتي
فلسفة األخالق عند الفارابي
أ.د.عبد الوهاب جعفر
فلسفة األخالق والقيم
مصطفى حسن النشار
فلسفة التاريخ
أ.محمد عبد الواحد حجازى
فلسفة التاريخ
د  ,زينب م الخضيري
فلسفة التاريخ عند ابن خلدون
مشجن زيد محمد
فلسفة التاريخ عند إبن رشد
أ.د .عبد الرحمن العزاوي
فلسفة التاريخ عند مسكويه
مصطفى حسن النشار
فلسفة التاريخ:معناها و نشاتها و أهم مذاهبها

100/813
100/223
100/117
100/197
100/705
100/659
100/710
100/539
100/790
100/146
100/185
100/012
100/661
100/405
100/696
100/625
100/383
100/377
100/580
100/400
100/678
100/563
100/803
100/461
100/389
100/448
100/074
100/814
100/366
100/421
100/210
100/646
100/611
100/628
100/409
100/257
100/731
100/424
100/190
100/647
100/578
100/816
100/196
100/701
100/087

العواودة,رائد عبد الجليل محمد*
فلسفة التأويل التاريخي
ريكو دوسيل
فلسفة التحرير ومشروع الذات المقهورة
ماهر عبد القادر محمد
فلسفة التحليل المعاصر
عيد الدرويش
فلسفة التصوف في األديان
احمد توفيق حجازي
فلسفة التغيير  -مفاهيم وقيم جديدة لعصر حديث
د.محمود مراد
فلسفة التنوير لدى السفسطائيين
جان مارك فيري
فلسفة التواصل  -جان مارك فيري
د ناجي التكريتي
فلسفة الجمال عند اليونان
محمد علي ابو ريان
فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجميلة
محمد الشيخ
فلسفة الحداثة في فكر المثقفين الهيغلين
محمد الشيخ
فلسفة الحداثة في فكر هيغل
سليم بركات
فلسفة الحضارة والتاريخ
د.سعيد محمد محمد السقا
فلسفة الحضارة وحوار الحضارات
أنس كشك
فلسفة الحياة:دراسة الفكر و الوجود
فلسفة الدين -مقول المقدس بين االيديولوجيا و اليوتوبيا و سؤال التعددية COLLECTIF
ترجمة  /إمام عبد الفتاح إمام
فلسفة الروح " هيجل "
محمد بالروين
فلسفة السياسة عند بعض الفالسفة اليونانيون
مهرداد مهرين؛تر.محمود عالوي
فلسفة الشرق
فلسفة الصواب والخطأ مدخل إلى النظرية األخالقية د .وفاء عبدالحليم محمود
بومدين بوزيد
فلسفة العدالة في عصر العولمة
حفني ,محمد سليم *
فلسفة العقل عند دونالد ديفيد سون
دونالد جيليز
فلسفة العلم في القرن العشرين
بوغازي,بشير*
فلسفة العلوم اإلجاتماعية و اإلنسانية
بدوي عبدالفتاح محمد
فلسفة العلوم الطبيعية
ماهر عبد القادر محمد علي
فلسفة العلوم :المثولوجيا(علم المناهج)
على حسين الجابري
فلسفة العلوم:دروس في األسس النظرية و آفا ق التطبيق
هنري أرفون
فلسفة العمل
طلحي,أسمهان
فلسفة الفكر الليبرالي
علي الوادي
فلسفة الفن و علم الجمال
منذر الشاوي
فلسفة القانون
سميح دغيم
فلسفة القدر في فكر المعتزلة
نبيل عبد اللطيف
فلسفة القيم (نماذج نتشويه)
سيلفان اورو  ,جاك ديشان /جمال كولو غلي
فلسفة اللغة
محمد مهران رشوان وزميله
فلسفة اللغة
جمال حمود
فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين
محسن العبيدي
فلسفة المادة و الصورة و العدم عند إبن رشد
فلسفة النظرية النسبية قراءة في فكر آلبير إينشطاين مسعود بوشخشوخة
سامية راجح,بشير تاوريت
فلسفة النقد التفكيكي
فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي مجموعة من الباحثين
امل مبروك
فلسفة الوجود
رمزي عبده جرجس
فلسفة تاريخ الفن
بوغازي,بشير*
فلسفة عصر التنوير
حبيب الشاروني
فلسفة فرنسيس بيكون
لحضر مذبوح
فلسفة كارل بوبر
أسامة الحاج
فلسفة كانط النقدية

100/462
100/488
100/249
100/758
100/399
100/311
100/165
100/384
100/612
100/231
100/158
100/350
100/067
100/191
100/171
100/172
100/173
100/540
100/764
100/613
100/622
100/199
100/290
100/629
100/119
100/159
100/439
100/437
100/004
100/791
100/564
100/168
100/237
100/742
100/483
100/565
100/404
100/234
100/312
100/434
100/250
100/114
100/050
100/198
100/259

بدر الدين مصطفى
فلسفة ما بعد الحداثة
ْ
ْ
فردريش هيغل
م
ل
ه
ل
ف
ِ
غ
ور
ي
غ
ِ
فنومينولوجيا الروح
ْ
ُ
ِ
ِ
محمد محجوب
()Bilingue
فهم الذات
أ.د.عبد الوهاب جعفر
فى فلسفة التاريخ
حنة أرندت؛تر:عطا عبد الوهاب
في الثورة
فهمي جدعان و أخرون
في الخالص النهائي:مقال في عود اإلسالميين و
علي عبد المعطي محمد
في الفكر الحديث المعاصر
منتدى الفكر العربي
في الفكر العربي النضوي:دراسات و مقاالت
سبينوزا
في الفلسفة واإلتيقا والسياسة
محمد هشام
في النظرية الفلسفية للمعرفة
عزت الطويل
في النفس و القرآن الكريم
محمود يوسف
في حقائق الوجود
غالبنيتشه …
أرسطو ,
مصطفى
في سبيل موسوعة فلسفية :أفلوطين,أبيقراط,فيثاغورس ,
أحمد محمود صبحي
في علم الكالم -دراسة فلسفية...
أحمد صبحي
في علم الكالم (ج )1المعتزلة
أحمد صبحي
في علم الكالم (ج )2األشاعرة
أحمد صبحي
في علم الكالم (ج )3الزيدية
ابراهيم مصطفي
في فلسفة العلوم
الدكتور مراد قواسمي
في معنى التاريخ عند نيتشة (سؤال األصل ومشروع التأويل)
د  ,حمو النقاري
في منطق بور رويال
عيسى عبد هللا
في نظرية المعرفة
محمد علي الكبسي
قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر
حنفاوي رشيد بعلي
قراءة في نصوص الحداثة و ما بعد الحداثة
محمد مهران رشوان
قضايا اساسية في المنطق
مصطفى الخصالي
قضايا استمولوجية و ديداكتيكية
قضايا الفكر االسالمي الحديث بين االصالة و المعاصرة محمد أحمد عبد القادر
موسى معيرش
قضايا الفلسفة العامة
محمد العربي
قضايا فكرية في ليلة عربية
جمال الدين بوقلي حسن
قضايا فلسفية
د .محمد الشبة
قضايا في تدريس الفلسفة وفي اإلنشاء الفلسفي
محمد أركون
قضايا في نقد العقل الديني
سامح كريم
قمم وأفكار إسالمية
الشيخ عبد الفتاح ابو عدة
قيمة الزمن عند العلماء
تاليف (كرل بوبر) ترجمة(ماهر عبدالقادر محمد علي)
كارل بوبر منطق الكشف العلمي
أم الزين بنشيخة
كانط راهنا ً  :أو اإلنسان في حدود مجرد العقل
إمام عبد الفتاح إمام
كانط و المرأة(المرأة في الفلسفة)9
النقدالحق منصف
كانط ورهانات التفكير الفلسفي:من نقد الفلسفة إلى نقد عبد
أبو نصر االفارابي
كتاب األلفاظ المستعملة في المنطق
إبن سينا
كتاب التعليقات
السهروردي؛تح.ياسين حسين الويسي
كتاب المقاومات
أبو نصر الفارابي
كتاب الملة للفارابي
ماهر عبد القادر محمد
كتاب فصول ابو قراط البن النفيس
فريدريك وايزمان
كيف يرى الوضعيون الفلسفة
سليم دولة
ما الفلسفة
ما بعد الحداثة و التنوير:موقف األنطولوجيا التاريخي زواوي بغورة

100/051
100/367
100/206
100/463
100/576
100/201
100/587
100/618
100/431/2
100/332
100/325
100/331
100/322
100/323
100/324
100/327
100/328
100/329
100/368
100/269
100/062
100/387
100/176
100/025
100/442
100/149
100/444
100/789
100/715
100/449
100/805
100/088
100/286
100/574
100/388/2
100/648
100/486
100/183
100/614
100/782
100/649
100/464
100/714
100/112
100/694

كولن ولسون,تر.محمد
ما بعد الحياة
محمد الجديدي
ما بعد الفلسفة:مطارحات رورتية
فالح عبد الجبار
ما بعد ماركس
جيل دولوز
ما هي الفلسفة
فريدريك نيتشيه
ما وراء الخير و الشر
ما وراء المفاهيم:من شواغل الفكر العربي المعاصر إدريس هاني
على الحبيب
مارتن هايدرغر الفن والحقيقة
توماس ليمكي /حسن
ماركس وفوكو
المنعم)عباس
المعاصرة
راويةوعبد
مالبراش و الفلسفة اإللهية(سلسلة أساطين الفلسفة الحديثة
عبد الصبور
مالك بن نبي:الظاهرة القرآنية(مشكالت الحضارة)
مالك بن نبي:المسلم في عالم(..مشكالت الحضارة) عبد الصبور
عبد الصبور
مالك بن نبي:تالصراع الفكري(مشكالت الحضارة)
مالك بن نبي:فكرة كمنويلث إسالمي(مشكالت الحضارة)عبد الصبور
مالك بن نبي:في مهب المعركة(مشكالت الحضارة) عبد الصبور
مالك بن نبي:مذكرات شاهد للقرن(مشكالت الحضارة) عبد الصبور
عبد الصبور
مالك بن نبي:مشكلة الثقافة(مشكالت الحضارة)
عبد الصبور
مالك بن نبي:من أجل التغيير(مشكالت الحضارة)
عبد الصبور
مالك بن نبي:ميالد المجتمع(مشكالت الحضارة)
حسين علي
ماهي الفلسفة
علي أسبر
ماهية الوعي الفلسفي
فراج الشيخ الفراز
مباحث الفلسفة الرئيسية
محمد نعيم ياسين
مباحث في العقل
علي الشابي
مباحث في علم الكالم والفلسفة
عبيد الحميد الصالح
مباديء الفلسفة
أ.س.رابوبرت,تر.أحمد امين
مبادئ الفلسفة
عبد الوهاب جعفر
مبادئ الفلسفة و إشكالياتها
عبد الوهاب جعفر
مبادئ الفلسفة و قضاياها المعاصرة
د.حسين علي حسن
مبادئ المنطق الرمزي
جوزيف دوب ترجمة محمود يعقوبي
مبادئ المنطق الصوري القديم و الحديث
محفوظ أيوب
مبادئ فلسفة الحياة
محاضرات في المنطق :المنطق الصوري األرسطي محمد العواودة,رائد عبد الجليل*
خليل أحمد خليل
محاضرات في تاريخ الفلسفة
نواف القديمي
محاورات اإلسالميون و أسئلة النهضة المعاقة
مها أحمد الشناوي
محاورات أرسطو و أصولها األفالطونية
محمد أحمد عواد
محاولة أولى لإلقتراب من الفلسفة المتوازنة
تحرير :د .عبد اإلله بلقزيز
محمد أركون :المفكر والباحث واإلنسان
حدود
متحفوبالالحياة
مخاضات الحداثة التنويرية القطيعة اإلبستمولوجية في الفكر
حسام األلوسي
مدخل الى الفلسفة
مصطفى حسن النشار
مدخل الى الفلسفة السياسية واالجتماعية
مصطفى حسن النشار
مدخل الى الفلسفة السياسية واالجتماعية
انطوان خوري
مدخل الى الفلسفة الظاهراتية
ارمنسترونغ
مدخل الى الفلسفة القديمة
حربى عباس
مدخل الى الفلسفة رؤية جديدة
محمد مهان رشوان
مدخل الى دراسة الفلسفة المعاصرة
فؤاد بن عبيد
مدخل الى علم المنطق

100/395
100/806
100/151
100/508
100/465
100/376
100/672
100/157
100/475
100/575
100/414
100/707
100/066
100/252
100/316
100/466
100/340
100/035
100/008
100/043
100/304
100/215
100/188
100/541
100/228
100/192
100/333
100/039
100/207
100/240
100/072
100/036

أ.هـ.أرمسترونغ
مدخل إلى الفلسفة القديمة
حسن سليمان,عباس محمد*
مدخل إلى الفلسفة في القرن الحادي و العشرين
حربي عباس عطيتو
مدخل إلى الفلسفة و مشكالتها
حربي عباس عطيتو,موزه محمد عبيدان
مدخل إلى الفلسفة و مشكالتها
عادل مصطفى
مدخل إلى الهرمنيوطيقا
عابد الجابري
محمدالعلمي
مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة و تطور الفكر
لعموري عليش
مدخل في القياس المنطقي و لواحقه
محمد أبو ريان و عباس حسن
مدخل لدراسة الفلسفة االسالمية
عالء طاهر
مدرسة فرانكفورت
بوتمور
مدرسة فرانكفورت
أحمددراسة سياسية وحضارية
الهري:
سليم
الخامس
مدينة فقط منذ الفتح العربي اإلسالمي حتى نهاية القرنصالح
بوبكر بوخريسة
مذاهب الفكر االساسية في العلوم االنسانية
محمد جواد مغنية
مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات
كميل داغة
مرايا الهوية األدب المسكون بالفلسفة
نبيالعشرين
القرن
من بن
مشكالت الحضارة:دور المسلم ورسالته في الثلث األخيرمالك
بدر الدين مصطفى وزميله
مشكالت فلسفية
عربي قويدري
مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة الشيخ محي الدين بناألخضر
مالك بن نبي
مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي
الربيع ميمون
مشكلة الدور الديكارتي
محسن عبد الرحيم الزيني
مشكلة الفيض عند فالسفة اإلسالم
محمد مفتاح
مشكلة المفاهيم:النقد المعرفي و المثاقفة
جورج طرابيشي
مصادر الفلسفة بين المسيحية و اإلسالم
ضياء حبيب
مصادر المعرفة في الفلسفة
عصام زكريا جميل
مصادر فلسفية
ضياء حبيب
مصادرالمعرفة في الفلسفة اإلسالمية
جورج طرابيشي
مصائر الفلسفة بين المسيحية واإلسالم
محمد المصباحي
مع إبن رشد
عبد الحميد خطاب
معالم في الفلسفة اإلسالمية
زهير الخويلدي
معان فلسفية
بالمجتمع العربي
الرياضيةالشافعي
معاييير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات حسن
فايز الداية
معجم المصطلحات العلمية العربية
عبد هللا شريط
معركة المفاهيم

100/319
100/064
100/083
100/046
100/369
100/542
100/235
100/802
100/799
100/275
100/026
100/693

تيري إيغلتون؛تر.علي ديب
معنى الحياة
أبو حامد الغزالي
معيارالعلم في فن المنطق لحجة اإلسالم أبي حامد الغزالي
الدكتور محمد محمد بالروين
مفاهيم في المعرفة
طهاري محمد
مفهوم اإلصالح بين جمال الدين األفغاني وم
أحمد أبوشليطة
مفهوم اإلنسان في القرآن الكريم
د .عبد هللا العروي
مفهوم الدولة
عبد الصمد زايد
مفهوم الزمن وداللته
غبراهيم مصطفى,إبراهيم*
مفهوم العقل في الفكر الفلسفي
شفيق جرادي
مقاربات منهجية في فلسفة الدين
حسن قبيسي
مقاالت في األناسة:كلود ليفي شتراوس
عادل عول
مقدمات الفلسفة
موسى
االنطولوجي
مقدمات في فلسفة القيم بواكير النشاة و افاق التواصل د.عبد هللا

100/759
100/484
100/630
100/709
100/002
100/150
100/029
100/749
100/193
100/295
100/514
100/620
100/281

د.انجى حمدى
مقدمة فى الفلسفة
ابراهيم محمد تركى
مقدمة فى فلسفة المعرفة
ياسين خليل
مقدمة في الفلسفة المعاصرة
دايفيد جاسير
مقدمة في الهرمينوطيقا  -دايفيد جاسير
محمود حمدي زقزوق
مقدمة في علم األخالق
علي عبد المعطي
مقدمة في علم األخالق
ياسين خليل
مقدمة في علم المنطق
د .عبد هللا النعيم
مقدمة في نظرية المعرفة
أحمد حيدر
من اإليديولوجية الى الفلسفة والدين
محمد عبد الرحمان مرحبا
من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة اإلسالمية
عبد هللا شريط
من أجل سعادة اإلنسان
بن مزيانبن شرقي,عيساني احمد
من مناهج النقد الفلسفي
مناقشة لفكر ملتبس:المادية و المثالية في الماركسية سالمة كيلة

100/808
100/569
100/351
100/105
100/392
100/265
100/543
100/419
100/728
100/256
100/504
100/544
100/438
100/415
100/511
100/425
100/352
100/426
100/597
100/447
100/650
100/413
100/688
100/313
100/355
100/712
100/071
100/512
100/697

زيدان,محمود*,عبد هللا,محمد فتحي*
مناهج البحث الفلسفي
ساعد خميسي
منزلة الحروف في فلسفة إبن العربي الصوفية
عبد السالم بن عبد العلي
منطق الخلل
توماس بين  .تر.احمد أمين الجمل
منطق العقل
األصولي
النقاري
الحجاجي
منطق الكالم :من منطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق حمو
>
منطقات و آليات صدام الحضارات الغرب و اإلسالم
هيجل
موسوعة العلوم الفلسفية (المكتبة الهيجلية )6
صابر عبد ربه
موقف الصفوة من النظام العالمي الجديد
مريم الصادق محمد
موقف أرسطو طاليس النقدي
الكناني
قيامهللاالنهضة
موقف بعض المسشرقين من أثر الحضارة اإلسالمية فيعبد
جورج سنتيانا
مولد الفكر و بحوث فلسفية أخرى
لوي التوسير
مونتسكيو السياسة والتاريخ
محي الدين صابر
مؤتمر أبن رشد ج1
محمد عابد الجابري,محمد أركون,فتحي التريكي و أخ.
ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر
محمد عابد الجابري
نحن و التراث:قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي
تر.طلعت األخرس,طوني القهوجي
نصوص فلسفية مترجمة
أنسليم-توما األكويني
أوغسطين-حنفي
نصوص من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط :حسن
رضوان سليم
نظام الزمان العربي:دراسة في التاريخيات العربية اإلسالمية
د .حسن البزاز
نظرات في العقل السياسي العربي
التوجيه
سعيد والشبلي
نظريات التفكير اإلسالمي:القراءة و المناهج-سلسلة الدعوة
آن أوكالن /د .محمد حمود
نظريات الفن
ياسمين نزيه أبو شيحة,عدلي محمد عبد الهادي
نظريات في علم الجمال
االستاذ لزهر مساعدية
نظرية االغتراب من المنظورين العربي والغربي
نظرية السنة السنة في الفكر اإلمامي الشيعي:التكون حيدر حب هللا
صالح قنصوه
نظرية القيم في الفكر المعاصر
د .عبد الواسع الحميري
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة
محمود زيدان
نظرية المعرفة عند مفكري اإلسالم
الشرقاوي
عبدوهللاالباقالني
حمدييدي
نظرية المعرفة في الفكر اإلسالمي:دراسة مقارنة بين الماتر
راث كيمبسون
نظرية علم الداللة -السيمانطيقا

100/588

نقد ارسطوا للفلسفة الطبيعية قبل سوقراط

عبد الجليل والي

100/194
100/186
100/209
100/713
100/247
100/163
100/065
100/711
100/626
100/208
100/467
100/417
100/412
100/554
100/547
100/568
100/468
100/398
100/809
100/023
100/469
100/489
100/273
100/212
100/689
100/743

100/296
100/297
100/299
100/300
100/301
100/386
100/501
100/502
100/509
100/674
100/675
100/676
100/681
100/721
100/729

محمد الشيخ
نقد الحداثة في فكر نيتشه
محمد الشيخ
نقد الحداثة في فكر هايدغر
إمانويل كانط
نقد العقل العملي
إمانويل كنت
نقد العقل المحض
إبراهيم مصطفى
نقد المذاهب المعاصرة (جزئين)2
ابراهيم مصطفى إبراهيم
نقد المذاهب المعاصرة ج2
محمد محمد طاهر آل بشير
نقد المذهب التجريبي
خالد كبير عالل
نقد فكر الفيلسوف بن رشد
د  /فلاير حسن خليفة
نقد فلسفة هيجل
امانويل كانط
نقد ملكة الحكم
بيار بودو /اسامة الحاج
نيتشه مفتتا
جيل دولوز؛تر.أسامة الحاج
نيتشه و الفلسفة
محمد أندلسي
نيتشه و سياسة الفلسفة
عبد الرزاق بلعقروز
نيتشيه و مهمة الفلسفة
هاؤم اقرأوا كتابية :محاولة لتجديد الفكر اإلسالمي أحمد محمود صبحي
الصايم عبد الحكيم
هواجس فلسفية في التراث و الفكر المعاصر
بيار مورو
هوبس/فلسفة ,علم ,دين
هيدجر و الميتافيزيقا:مقاربة تربة التأويل التقني للفكر محمد طواع
هيراقليطس فيلسوف التغير و أثره في الفكر الفلسفي محمد علي أبو ريان
خليل شرف الدين
هيغل
جان بيار لوفيفر /القاضي
هيغل و المجتمع
جان بيار لوفيفر /القاضي
هيغل و المجتمع
الهندوسي
الطريحي
الفلسفي
وبانيشاد لقاء الشرق و الغرب:جدل المقدس في المنظورسهى
محمد الراشد
وحدة الوجود عند الغزالي إلى إبن عربي
أ.د .محمد حسن مهدي بخيت
وقفات حول أهم األديان الوضعية القديمة
المحمداويوالسياسي
العلموي والدين
نقد عبود
الدكتورفيعلي
يورغن هابرماس:العقالنية التواصلية في ظل الرهان االتيقي

100/735
100/774
100/797
100/798
100/800
100/818
100/819
100/820
100/821
100/822
100/823

8
2
6
0
0
11
0
13

ي عبود الحاتمي

خير محمود الباقي

هرزاد صالح بدندي

خليل بن ابراهيم الزاهدي

تلخيص كتب أرسطو في المنطق

ب خضير عبادي

إضافة  6نسخ

بد الفتاح إمام ( مترجم )

-3

1

اي اس تي

5
6
7
6
12
6
6
10
10

اي اس تي
اي اس تي
اي اس تي
اي اس تي
اي اس تي
األوراسية

6
5

نسخ 6

7

8
6

5
6
6
6
6
5
2
4
4

4
7

فيسفة العلوم الطبيعية

1
1

شان /جمال كولو غلي

ة(ماهر عبدالقادر محمد علي)

زه محمد عبيدان

د أركون,فتحي التريكي و أخ.

عدلي محمد عبد الهادي

