
 قـائمة الكتب الخاصة بالفـلسفة

 

 المؤلف عنوان الكتاب رقم الرف رقم الجرد

  PH 0001 (الجزء األول) د. عبد الرحمان البدوي موسوعة الفلسفة 

  PH 0002  د. عبد الرحمان البدوي الفلسفة (الجزء الثاني)موسوعة 

  PH 0003 
فلسفة العلوم المنطق االستقرائي (الجزء 

 األول)

د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0004 
العلوم المشكالت المعرفية فلسفة 

 (الجزء الثاني)

د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0005 
فلسفة العلوم المنطق الرياضي (الجزء 

 الثالث)

د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0006 
فلسفة العلوم تركيب الثورات العلمية 

 (الجزء الخامس)

توماس كوند. تر:ماهر عبد 

 القادر محمد علي

  PH 0007 
فلسفة العلوم برامج األبحاث العلمية 

 (الجزء السادس)

أمري الكاتوش.تر: ماهر عبد 

 القادر محمد علي

  PH 0008 
فلسفة العلوم الميثودولوجيا (علم 

 المناهج) الجزء السابع

د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0009 
العلوم الميثودولوجيا (علم فلسفة 

 المناهج) الجزء السابع

د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0010 
فلسفة العلوم برامج األبحاث العلمية 

 الجزء السادس

أمري الكاتوش تر: ماهر عبد 

 القادر محمد علي

  PH 0011 
فلسفة العلوم تركيب الثورات العلمية 

 الجزء الخامس

توماس كون د. ماهر عبد 

 القادر محمد علي



  PH 0012 
فلسفة العلوم المنطق الرياضي الجزء 

 الثالث

عبد القادر محمد د. ماهر 

 علي

  PH 0013 
فلسفة العلوم المشكالت المعرفية الجزء 

 الثاني

د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0014 
فلسفة العلوم المنطق اإلستقرائي الجزء 

 األول

د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0015 فلسفة العلوم المشكالت المعرفية 
د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0016 فلسفة العلوم المشكالت المعرفية 
عبد القادر محمد د. ماهر 

 علي

  PH 0017 فلسفة العلوم المشكالت المعرفية 
د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0018 
تاريخ الفلسفة (العصر الوسيط والنهضة 

 الجزء الثالث)
 رهييه/تر: جورج طرابيشيإميل 

  PH 0019 منطق الكشف العلمي 
كارل بوبر .تر: ماهر عبد 

 القادر محمد علي

  PH 0020 فلسفة التحليل المعاصر 
د. ماهر عبد القادر محمد 

 علي

  PH 0021 ) 1ديكارت والفلسفة العقلية( 
راوية عبد المنعم عباس تقديم: 

 محمد علي أبو ريّان

  PH 0022 
ديكارت والفلسفة العقلية أساطين 

 )1الفلسفة الحديثة والمعاصرة (

عبد المنعم عباس تقديم: راوية 

 محمد علي أبو ريّان

  PH 0023 ) 2مالبرانش والفلسفة اإللهية( 
راوية عبد المنعم عباس تقديم: 

 محمد علي أبو ريّان

  PH 0024 ) 2مالبرانش والفلسفة اإللهية( 
راوية عبد المنعم عباس تقديم: 

 محمد علي أبو ريّان



  PH 0025 ) راوية عبد المنعم عباس )3بليز بسكال وفلسفة اإلنسان 

  PH 0026 ) عبد المنعم عباسراوية  )3بليز بسكال وفلسفة اإلنسان 

  PH 0027 )راوية عبد المنعم عباس )4جون لوك إمام الفلسفة التجريبية 

  PH 0028 )راوية عبد المنعم عباس )4جون لوك إمام الفلسفة التجريبية 

  PH 0029 ) راوية عبد المنعم عباس )5المذهب الحّسي عند كوندياك 

  PH 0030 ) راوية عبد المنعم عباس )5المذهب الحّسي عند كوندياك 

  PH 0031 
الموقف الفلسفي عند أالن وصلته بفن 

 )6الحياة  (
 راوية عبد المنعم عباس

  PH 0032 
الموقف الفلسفي عند أالن وصلته بفن 

 )6الحياة  (
 راوية عبد المنعم عباس

  PH 0033 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 د. عبد األمير األعسم

  PH 0034 

الفلسفي عند العرب نصوص المصطلح 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 د. عبد األمير األعسم

  PH 0035 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 األمير األعسمد. عبد 

  PH 0036 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 د. عبد األمير األعسم



  PH 0037 
نقد العقل بين الغزالي وكانط دراسة 

 مقارنة - تحليلية
 د. عبد محمد الفالحي

  PH 0038 
نقد العقل بين الغزالي وكانط دراسة 

 مقارنة - تحليلية
 د. عبد محمد الفالحي

  PH 0039 عبد اهللا العروي مفهوم العقل 

  PH 0040 عبد اهللا العروي مفهوم العقل 

  PH 0041  تعليم التفكيرمدارس 
JOHN T.BRUER 

 د. محمد األنصاري

  PH 0042 مدارس تعليم التفكير 
JOHN T.BRUER 

 د. محمد األنصاري

  PH 0043 
فلسفة في الشعر العربي القديم جذور 

 والمَولَّد
 د. كمال اليازجي

  PH 0044 
جذور فلسفة في الشعر العربي القديم 

 والمَولَّد
 د. كمال اليازجي

  PH 0045  أ.د. إمام عبد الفتاح إمام العلوم الفلسفية المجلد الثانيموسوعة 

  PH 0046 أ.د. إمام عبد الفتاح إمام موسوعة العلوم الفلسفية المجلد الثاني 

  PH 0047 محمد محمد قاسم المدخل إلى فلسفة العلوم 



  PH 0048 محمد محمد قاسم المدخل إلى فلسفة العلوم 

  PH 0049 

في علم الكالم دراسة فلسفية آلراء 

" 2الفرق اإلسالمية في أصول الدين "

 األشاعرة

 د. أحمد محمود صبحي

  PH 0050 

في علم الكالم دراسة فلسفية آلراء 

الفرق اإلسالمية في أصول الدين 

 المعتزلة

 د. أحمد محمود صبحي

  PH 0051 

نشأة الفكر                        

اإلسالم الزهد والتصوف الفلسفي في 

-في القرنين األول والثاني الهجريين 

 - الجزء الثالث

 د. علي سامي النشار

  PH 0052 

تاريخ الفكر الفلسفي                   

الفرق - في اإلسالم المقدمات العامة

الفلسفة  -اإلسالمية وعلم الكالم

 اإلسالمية

 أ.د محمد علي أبو رمان

  PH 0053 جورج طرابيشي إشكاليات النقد العربي 

  PH 0054 د. مجدى الجزيري الدين والدولة والحضارة عند بوركهارت 

  PH 0055 د. مجدى الجزيري الفلسفة بين األسطورة والتكنولوجيا 

  PH 0056 د. أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

  PH 0057 

تاريخ الفلسفة اليونانية                    

من منظور شرقي الجزء األول: السابقون 

 على السوفسطائيين

 د. مصطفى النشار



  PH 0058 د. رمضان الصباغ  في التفسير األخالقي واإلجتماعي للفن 

  PH 0059 جورج طرابيشي نظرية العقل 

  PH 0060 

ثورة النقد في عالم                  

األدب والفلسفة والسياسة القسم 

األول:القضايا والمشكالت من منظور 

 الثورة النقدية

 د.عاطف العراقي

  PH 0061 د.إسماعيل زروخي دراسة في الفلسفة السياسية 

  PH 0062 د. عبد الفتاح العيسوى فلسفة العبادات في اإلسالم 

  PH 0063 
- الحضارة (اليونانيةفي فلسفة 

 الغربية)-اإلسالمية

د. - د. أحمد محمود صبحي 

 صفاء عبد السالم جعفر 

  PH 0064 د.محمود فهمي زيدان المنطق الرمزي نشأته وتطوره 

  PH 0065 
التنوير بين أحمد لطفي السيد فكرة 

 وسالمة موسى الجزء األول
 عصمت نصار

  PH 0066 المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل 
روبير بالنشي ترجمة د. خليل 

 أحمد خليل

  PH 0067 د.بنسالم حميش نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر 

  PH 0068 ابن رشد  تلخيص السياسة 
د.حسن مجيد العبيدي وفاطمة  

 كاظم الذهبي

  PH 0069 د.محمد ثابت الفندي أصول المنطق الرياضي 



  PH 0070 
األمة والدولة جدليات الجماعات 

 والسلطة في المجال العربي اإلسالمي 
 الفضل شلق

  PH 0071  د. ابراهيم تركي  نظرية نشأة الكون في الفكر اإلسالمي 

  PH 0072 "د.أميرة حلمي مطر  فلسفة الجمال " أعالمها ومذاهبها 

  PH 0073  د. عبد الفتاح أحمد فؤاد تيمية وموقفه من الفكر الفلسفيابن 

  PH 0074 
النص والسلطة والحقيقة إرادة المعرفة 

 وإرادة الهيمنة
 نصر حامد أبو زيد

  PH 0075 

معجم مصطلحات المنطق وفلسفة 

العلوم لأللفاظ العربية واإلنجليزية 

 والفرنسية  والالتينية

 محمد فتحي عبد اهللا

  PH 0076 د. أحمد عبد الحليم عطية  الديكارتية في الفكر العربي المعاصر 

  PH 0077 د. السيد محمد بدوي األخالق بين الفلسفة وعلم اإلجتماع 

  PH 0078 
تحقيق الوجود اإلنساني في التصوير 

 المعاصر
 د.مالك أحمد أبو النصر

  PH 0079 
التربوي والفلسفي عند محمد الخطاب 

 عبدو
 د.علي زيعور

  PH 0080 
دراسة في تفكك -ما بعد اإلمبراطورية 

 -النظام األمريكي

إيمانويل تود ترجمة محمد 

 زكريا اسماعيل

  PH 0081 
في -الذات وصدمة اآلخر وعي 

 - مقوالت العقل الفلسفي العربي
 د.أنطوان سيف

  PH 0082 

ابن رشد تفسير                           

 Averroéstما بعد الطبيعة 

TAFSĪR MĀ BA`D AT 

Maurice bouyges; 

s/g 



TABĪ`AT  

  PH 0083 
األسس الميتافيزيقية لنظريات أرسطو 

 المنطقية
 د. مدحت محمد نظيف

  PH 0084 د.أحمد عبد الحليم عطية الفلسفة العامة نظرة جديدة 

  PH 0085 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت 

 "ماركيوز نموذجا"
 د. حسن محمد حسن

  PH 0086 
فلسفة العلوم الميثودولجيا (علم 

 المناهج)
 د. ماهر عبد القادر محمد

  PH 0087 د. أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

  PH 0088 جورج طرابيشي وحدة العقل العربي اإلسالمي 

  PH 0089 د.فريال حسن خليفة نقد فلسفة هيجل 

  PH 0090  دز مصطفى النشار فالسفة أيقظو العالم 

  PH 0091 

تاريخ الفكر الفلسفي في االسالم 

الفلسفة -علم الكالم- المقدمات

 اإلسالمية

 د. محمد علي أبو ريّان

  PH 0092 د.علي عبد المعطي محمد فلسفة الفن رؤية جديدة 

  PH 0093 د.محمدزكي  العشماوي فلسفة الجمال في الفكر المعاصر 

  PH 0094 
الفكر الفلسفي أرسطو والمدارس تاريخ 

 المتأخرة الجزء الثاني
 أ.د. محمد علي أبو ريان



  PH 0095  نيتشه والفلسفة 
جيل دلوز ترجمة : أسامة 

 الحاج

  PH 0096  د. عادل فاخوري الرياضيالمنطق 

  PH 0097 د.كمال عبد اللطيف  أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب 

  PH 0098 
" القول الفلسفي كتاب 2فقه الفلسفة "

 المفهوم والتأويل 
 د.طه عبد الرحمان 

  PH 0099 د.أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

  PH 0100 د.محمد فتحي عبد اهللا الجدل بين أرسطو وكانت 

  PH 0101 
العلم في نقد العلم دراسات في فلسفة 

 العلوم
 منى فياض

  PH 0102 عمر فروخ المنهج الجديد في الفلسفة العربية 

  PH 0103 مدخل إلى الفلسفة المعاصرة 

بروفسور                        

س. ي. جود                         

عربه وأضاف إليه د. محمد 

 شفيق شّيا

  PH 0104 
الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه في 

 الجزء الثاني
 د. ابراهيم مدكور

  PH 0105 
اإلمام يحي بن الحسين الرسى وآراؤه 

 الكالمية والفلسفية
 د. السيد محمد عبد الرحمان

  PH 0106  محمد قطب والمجتمعفي النفس 



  PH 0107 د. نصر الدين الطوسي مصارع المصارع 

  PH 0108 د. محمد مهران رشوان المدخل إلى المنطق الصوري 

  PH 0109 محمد سليمان حسن تيارات الفلسفة الشرقية 

  PH 0110 
الفلسفة اإلجتماعية واإلتجاهات النظرية 

 في علم اإلجتماع

أحمد  -د. حسين عبد الحميد

 رشوان

  PH 0111 

                                      

الفلسفة في الوطن العربي المعاصر 

بحوث المؤتمر الفلسفي العربي األول 

 الذي نظمته الجامعة األردنية

 ابراهيم بدران وآخرون

  PH 0112 
العقل األخالقي العربي دراسة تحليلية 

 نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية
 د. محمد عابد الجابري

  PH 0113 

) 3مؤلفات ابن رشد: (                  

تهافت التهافت إنتصار للروح العلمية 

 وتأسيسا ألخالقيات الحوار

 د. محمد عابد الجابري

  PH 0114 
نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم الجزء 

 الثاني: نشأة التشيع وتطوره
 د. علي سامي النشار

  PH 0115 جورج طرابيشي اشكاليات العقل العربي 

  PH 0116 د. محمد فتحي عبد اهللا الجدل بين أرسطو وكنط 

  PH 0117 
دراسة تحليلية ألمراض - الّالمنتمي 

 البشر النفسية في القرن العشرين

كولن ولسون نقله إلى العربية 

 أنيس زكي حسن



  PH 0118 
االجتماعية واإلتجاهات النظرية الفلسفة 

 في علم اإلجتماع

د. حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  PH 0119 
المنطق الصوري منذ أرسطو حتى 

 عصورنا الحاضرة
 د. علي سامي النشار

  PH 0120  الفكر العربي اإلسالميتاريخية 
محمد أركون ترجمة: هاشم 

 صالح

  PH 0121 

تاريخ الفكر الفلسفي في                

الفرق - اإلسالم  المقدمات العامة

الفلسفة -اإلسالمية وعلم الكالم

 اإلسالمية

 أ.د محمد علي أبورمان

  PH 0122 
المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند 

 العرب
 محمد العريبي

  PH 0123 
المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند 

 العرب
 محمد العريبي

  PH 0124 محمد عزيز نظمي سالم المنطق ومناهج البحث 

  PH 0125 جورج طرابيشي وحدة العقل العربي اإلسالمي 

  PH 0126 جورج طرابيشي نظرية العقل 

  PH 0127  د. عزت قرني طبيعة الحرية 

  PH 0128 د. حربة عباس عطيتو محمود مالمح الفكر الفلسفي عند اليونان 

  PH 0129 
الفلسفي المعاصر (من العام الخطاب 

 إلى األعم)
 د. السيد محمد الشاهد



  PH 0130 مجدي كامل عظماء من تحت الصفر 

  PH 0131 د. عباس حسن سليمان دراسات في الفلسفة اإلسالمية 

  PH 0132 د. فتح اهللا خليف المدخل إلى الفلسفة 

25798 PH 0133 

االستقراء العلمي في الدراسات الغربية 

دراسة ابستمولوجية منهجية -والعربية 

 التصورات والمفاهيم

 ماهر عبد القادر محمد

25799 PH 0134 

االستقراء العلمي في الدراسات الغربية 

دراسة ابستمولوجية منهجية -والعربية 

 التصورات والمفاهيم

 ماهر عبد القادر محمد

  PH 0135 د. إبراهيم مصطفى إبراهيم في فلسفة العلوم 

  PH 0136 د. أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

  PH 0137 
اإلحصاء واإلستقراء الجزء األول: أسس 

 اإلستقراء
 د. مصطفى زايد

  PH 0138 محمد صالح محمد السيد مدخل إلى علم الكالم 

  PH 0139 
اإلحصاء واإلستقراء الجزء الثالث: 

 أساليب اإلستقراء
 د. مصطفى زايد

  PH 0140 أسس الفلسفة الماركسية 
اقاناسييف ترجمة: عبد ق. 

 الرزاق الصافي

  PH 0141 
- في فلسفة الحضارة (اليونانية

 الغربية)-اإلسالمية

د. - د. أحمد محمود صبحي 

 صفاء عبد السالم جعفر 



  PH 0142 المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل 
بالنشي ترجمة د. خليل روبير 

 أحمد خليل

  PH 0143 نيتشه والفلسفة 
ترجمة: أسامة  - جيل دولوز ت

 الحاج   

  PH 0144 

أسطورة ابن خلدون؟ جدل هل انتهت 

ساخن بين األكاديميين والمفكرين 

 العرب

 د. محمود اسماعيل

  PH 0145 د. كمال عبد الطيف أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب 

  PH 0146  تأليف عبد الرحمان بدوي فلسفة العصور الوسطى 

  PH 0147 د. توحيد الزهيري نحو فلسفة إسالمية للجمال والفن 

  PH 0148 عبد المنعم مجاهدمجاهد  مدخل الى الفلسفة 

  PH 0149 العقالنية التطبيقية 
ترجمة د. -غاستون باشالر 

 بسام الهاشم

  PH 0150 
تاريخ الفلسفة الجزء الرابع:القرن السابع 

 عشر

ترجمة جورج - براهييه اميل 

 طرابيشي

  PH 0151 تاريخ الفلسفة القرن السابع عشر 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0152  الفلسفة القرن الثامن عشرتاريخ 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0153 تاريخ الفلسفة القرن التاسع عشر 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي



  PH 0154  الفلسفة القرن التاسع عشرتاريخ 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0155 تاريخ الفلسفة القرن التاسع عشر 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0156  الفلسفة الحديثة -الفلسفة تاريخ 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0157  الفلسفة الحديثة-تاريخ الفلسفة 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0158 
الفلسفة الجزء األول:الفلسفة  تاريخ

 اليونانية

ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0159 
تاريخ الفلسفة الجزء األول: الفلسفة 

 اليونانية

ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0160 
الفلسفة الهلنستية -تاريخ الفلسفة 

 والرومانية

ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0161 
الفلسفة الهلنستية -تاريخ الفلسفة 

 والرومانية

ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0162 تاريخ الفلسفة العصر الوسيط والنهضة 
ترجمة: جورج - اميل براهييه 

 طرابيشي

  PH 0163 تاريخ الفلسفة العصر الوسيط والنهضة 
ترجمة: جورج - براهييه اميل 

 طرابيشي

  PH 0164 د. وائل غالي أوهام المستقبل 

  PH 0165 
فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها في 

 الفلسفة اإلسالمية والغربية
 د. مصطفى النشار

  PH 0166 ظاهريات الروح 
هيغل ترجمة د. إمام عبد 

 الفتاح إمام



  PH 0167 
الجزء األول: دراسة في - نهاية الفلسفة 

 فكر هيغل
 د. وائل غالي

  PH 0168 
مقدمة - محاضرات في تاريخ الفلسفة 

 -حول منظومة الفلسفة وتاريخها

هيغل رجمة د. خليل أحمد 

 خليل

  PH 0169 منى أبو سنة - مراد وهبة  ابن رشد اليوم اإلرهاب وتدريس الفلسفة 

  PH 0170 نمادج من الفكر الفرنسي المعاصر 
ترجمة د.  -د. وائل غالي 

 كاميليا صبحي

  PH 0171 
الحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية 

 المعاصرة
 د. فؤاد زكريا

  PH 0172 ناصيف نصار الفلسفة في معركة اإليديولوجية 

  PH 0173 قسم الدراسات واالبحاث دراسة موجزة في مادة الفلسسفة 

  PH 0174 مبادئ أولية في الفلسفة 
نقله إلى  - بوليتزر جور 

 العربية: فهمية شرف الدين

  PH 0175 سليم اللغماني -علي امزغني  مقاالت في الحداثة والقانون 

  PH 0176 د. مصطفى النشار نظرية المعرفة عند أرسطو 

  PH 0177 
الجزء الخامس: القرن -تاريخ الفلسفة 

 الثامن عشر

ترجمة: جورج - اميل برهيبه 

 طرابيشي

  PH 0178 محاضرات في تاريخ الفلسفة 
ترجمة د. خليل أحمد - هيغل 

 خليل

  PH 0179 المصادر الفلسفية بين المنهج والتطبيق 
د. عالء الدين محمد عبد 

 المتعال

  PH 0180 
فلسفة ميخائيل نعيمة من خالل اليوم 

 الخير

الطيب بن  -فرج بن حسين 

 عمار



  PH 0181 د. محمد عثمان الخشت الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم 

  PH 0182 ("محاورة "مينون) د. عزن قرني أفالطون في الفضيلة 

  PH 0183 
دراسات في فلسفة األخالق والسياسة 

 والقانون
 د. نصار عبد اهللا 

  PH 0184 د. هادي العلوي نظرية الحركة الجوهرية عند الشرازي 

  PH 0185 
: منطق 2اإلحصاء واإلستقراء. ج

 اإلستقراء
 د. مصطفى زايد

  PH 0186 د. محمد حسن غامري المدخل الثقافي في دراسة الشخصية 

  PH 0187 عبد اهللا العروي مفهوم االيديولوجية 

  PH 0188 أسس ميتافيزيقا األخالق 
ترجمة :د.  - إمانويل كانط

 محمد فتحي الشنيطي

  PH 0189 
الفلسفة - كتاب الجرح والحكمة 

 - بالفعل
 د. سالم حميش

  PH 0190 محمد سليمان حسن درسات في الفلسفة األوروبية 

  PH 0191 د. محمد عزيز نظمي سالم المنطق ومناهج البحث 

  PH 0192 
نحو معجم للفلسفة العربية "مصطلحات 

 وشخصيات"
 د. عاط العراقي

  PH 0193 د. عالء الديم محمد المتعال المصادر الفلسفية بين المنهج  والتطبيق 

  PH 0194 كارل بوبر منطق الكشف العلمي 



  PH 0195 
دراسة في قواعده - علم السياسة 

 - األصولية وضوابطه النظريه
 د. إبراهيم أحمد شلبي

  PH 0196 محمود أمين زويل نحو فلسفة للتربية في مصر المعاصرة 

  PH 0197 محمد إبراهيم الفيومي تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المشرق 

  PH 0198 

مشكلة الحرية بين الطرح               

التقليدي والوعي المعاصر                

 - قراءة في فكر بول تلش -

 د. وهبة طلعة أبو العال

  PH 0199 
فلسفة اإلسالم في تربية الطفل وحل 

 مشكالته
 د. عبد الفتاح العيسوي 

  PH 0200 روبسبيير سياسة الفلسفة 
جورج البيكا        ترجمة د. 

 منصور القاضي

  PH 0201 
الفلسفة -بدايات التفلسف اإلنساني 

 -ظهرت في الشرق
 د. مهدي فضل اهللا 

  PH 0202 ماكس فيبر والتاريخ 
ترجمة تيلين    - كاترين كوليو

 د. جورج كتورة

  PH 0203 

أثر  -دراسات فلسفية الدين واإلبداع

العقيدة في منهج الفن االسالمي من 

 -خالل محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية

 مصطفى عبده

  PH 0204 
دراسة تحليلية -فلسفة ديكارت ومنهجه 

 - ونقدية
 د. مهدي فضل اهللا

  PH 0205 مجهد عبد المنعم مجاهد  الفلسفة على شجر المستقبل 

  PH 0206  د. محمد العثمان خشت المدني عند هيغلالمجتمع 



  PH 0207 عبد السالم المسدي قضية  البنيوية دراسة ونمادج 

  PH 0208 ارسطو 
ترجمة د. - ألفريد إدوارد تايلور 

 عزت قرني

  PH 0209  فلسفة موت اإلنسان- البنيوية- 
رجمة د. -روجيه غارودي 

 جورج الطرابيشي

  PH 0210 بؤس الفلسفة 
ترجمة د. - كارل ماركس 

 محمد مستجير مصطفى

  PH 0211  أد. عبد القادر بشته  النسبية بين العلم والفلسفة 

  PH 0212  سقراط 
فرانسيس والف ترجمة: منصور 

 القاضي

  PH 0213  سقراط 
فرانسيس والف ترجمة: منصور 

 القاضي

  PH 0214 زرادشت نيتشه 
سوفرين ترجمة:  - بيار هيبر

 أسامة الحاج

  PH 0215 دين) - علم - هوبس (فلسفة 
بيير فرانسوا مورو ترجمة: 

 أسامة الحاج

  PH 0216 جدلية الزمن 
غاستون باشالر ترجمة: خليل 

 أحمد خليل



  PH 0217 شعلة قنديل 
غاستون باشالر ترجمة: خليل 

 أحمد خليل

  PH 0218 (الفلسفة والعلوم) كونت 
بيار ماشيري ترجمة د. سامي 

 أدهم

  PH 0219 فلسسفة كانط النقدية 
جيل دوروز ترجمة د. أسامة 

 الحاج 

  PH 0220 
إشكالية المرجع في الفكر العربي 

 المعاصر
 عبد اإلله بلقزيز

  PH 0221 
أنشتين (غاليليو ونيوتن المكان 

 والنسبية)

فرونسواز باليبار ترجمة.د. 

 سامي أدهم 

  PH 0222  مفيدة محمد إبراهيم تأمالت وطموحاتالديمقراطية 

  PH 0223 أفكار ألزمنة الحرب والموت 
سيغموند فرويد ترجمة سمير  

 كرم

  PH 0224 إيزايا برلين ترجمة جمانة طالب حدود تاحرية 

  PH 0225 هيغل والهيغيلية 
رينيه سرو   ترجمة: د.  

 أدونيس العكرة

  PH 0226  ديكارت والعقالنية 
جنفياف روديس لويس  ترجمة: 

 عبده الحلو

  PH 0227  الفكر الفرنسي المعاصر 
إدوار موروسير    ترجمة د. 

 عادل العوا

  PH 0228  لينين ترجمة: إلياس شاهين الماركسية-أنجلس–ماركس 



  PH 0229 ترجمة: إلياس شاهين ماركس أصل رأس المال 

  PH 0230 زهرة الجالصي النص المؤنث 

  PH 0231 
االستقراء ومصادارات - برتراندرسل 

 البحث العلمي
 د. محمد محمد قاسم

  PH 0232 
فكرة التنوير الجزء األول:بين أحمد 

 لطفي السيد وسالمة موسى

د. عصمت نصار تصدير: د. 

 عاطف العراقي

  PH 0233 د. مجدى الجزيرى الفن والمعرفة الجميلة عند كاسيرر 

  PH 0234 د. زينب عفيفي ابن باجة وآرؤه الفلسفية 

  PH 0235 د. محمود مراد الحرية في الفلسفة اليونانية 

  PH 0236 
فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية 

 عليها
 د. رمضان الصباغ

  PH 0237 
الخطاب الفلسفي المعاصر  (من العام 

 إلى األعم)
 د. السيد محمد الشاهد

  PH 0238 أ.د ماهر عبد القادر محمد اإلستقراء العلمي 

  PH 0239 
الحديث وفلسفة العلوم ومناهج المنطق 

 البحث
 د. محمد عزيز نظمي سالم

  PH 0240 
- الفرق اإلسالمية وأصولها اإليمانية 

 - الجزء األول
 د. عبد الفتاح أحمد فؤاد

  PH 0241 
نظريات ابن خلدون -أسطورة نهاية 

 (مقتبسة من رسائل إخوان الّصفا)
 د. محمود إسماعيل



  PH 0242 

-دراسات فلسفية                    

أثر العقيدة في منهج  -الدين واإلبداع

الفن االسالمي من خالل محاور نقدية 

 وتحليلية وتأصيلية

 د. مصطفى عبده

  PH 0243 
أسئلة التحديث في الخطاب التربوي في 

 المغرب (األصول واالمتدادات)
 مصطفى محسن

  PH 0244 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0245 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0246 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0247 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0248 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0249 
بحث في األصول -البنيوي المنهج 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة



  PH 0250 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0251 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0252 
بحث في األصول -البنيوي المنهج 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0253 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0254 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0255 
بحث في األصول -البنيوي المنهج 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0256 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0257 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة



  PH 0258 
بحث في األصول -البنيوي المنهج 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0259 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0260 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 د. الزواوي بغورة

  PH 0261  الحميد خطابعبد  معالم في الفلسفة اإلسالمية 

  PH 0262  عبد الحميد خطاب معالم في الفلسفة اإلسالمية 

  PH 0263  القرن السابع عشر-تاريخ الفلسفة - 
ترجمة: جور - اميل برهييه ت

 طرابيشي

  PH 0264 
العصر الوسيط -تاريخ الفلسفة 

 -والنهضة

ترجمة: جور - اميل برهييه ت

 طرابيشي

  PH 0265 
مثال فلسفة الفيزياء -اإلبستمولوجيا 

 -النيوتونية
 د. عبد القادر بشته

  PH 0266  المجلد األول- علم ظهور العقل- 
ترجمة مصطفى   - هيغل 

 -صفوان

  PH 0267 
وآراء القدامى -الكندي فلسفة 

 -والمحدثين فيه
 د. حسام محي الدين اآللوسي



  PH 0268 جماليات المكان 
 -غاستون باشالر 

 ترجمة:غالب هلسا

  PH 0269 حسن بن حسن النظرية التاويلية عند بول ريكور 

  PH 0270 حسن بن حسن النظرية التاويلية عند بول ريكور 

  PH 0271 حسنحسن بن  النظرية التاويلية عند بول ريكور 

  PH 0272 
Les grands courants de 

la philosophie moderne 
Alain Graf 

  PH 0273 
Les grands courants de 

la philosophie moderne 
Alain Graf 

  PH 0274 
Les grands œuvres de la 

philosophie ancienne 
Thierry Gontier 

  PH 0275 
Les grands œuvres de la 

philosophie ancienne 
Thierry Gontier 

  PH 0276 
la philosophie du 

langage 
Eric Grillo 

  PH 0277 
la philosophie du 

langage 
Eric Grillo 

  PH 0278 

Les grands courants de 

la philosophie des 

sciences 

Denis Vernant  .  

Marie-Dominique 

Popelard 

  PH 0279 

Les grands courants de 

la philosophie des 

sciences 

 Denis Vernant.  

Marie-Dominique 

Popelard 

  PH 0280                     د. عبد الكريم هالل خالدأسس النقد الجمالي 



في تاريخ الفلسفة                        

دراسة لوجهات نظر بعض الفالسفة -

 -في نقد الجمال

  PH 0281 
وحدة العقل - نقد نقد العقل العربي 

 - العربي اإلسالمي
 طرابيشيجور 

  PH 0282 

الفلسفة األخالقية                       

في الفكر اإلسالمي                     

 - العقليون والدوقيون أو النظر والعمل-

 أحمد محمود صبحي

  PH 0283 

تاريخ الفلسفة                       

اليونانية من منظور شرقي                   

الجزء األول: السابقون على 

 السوفسطائيين

 د. مصطفى النشار

  PH 0284 
طرق وأدوات جمع المعلومات والبيانات 

 عن المجتمع المحلي
 حسين محمد حسنين

  PH 0285 د. فايزة أنور أحمد شكري القيم األخالقية بين الفلسفة والعلم 

  PH 0286 دز محمود فهمي زيدان المنطق الرمزي نشأته وتطوره 

  PH 0287 د. عادل فاخوري المنطق الرياضي 

  PH 0288 
حقيقة الوعي اإلنساني بين الوحدة 

 والتعدد أو اإلتصال واإلنفصال
 د. عادل عوض

  PH 0289 
الجزء الثاني: المفاهيم - مفهوم التاريخ 

 - واألصول
 عبد اهللا العروي

  PH 0290 
مائة عام من التنوير ونضرة -كارل بوبر 

 - العقل
 د. عادل مصطفى



  PH 0291  د. إبراهيم محمد تركي اإللهية عند مفكري اإلسالمالكلمة 

  PH 0292 د. الشيخ محمد علي الجوزو مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة 

  PH 0293 حسن شريف مفهوم الفن 

  PH 0294 حسن شريف مفهوم الفن 

  PH 0295 د. على عبد المعطي محمد  المدخل إلى الفلسفة 

  PH 0296 د. على عبد المعطي محمد  المدخل إلى الفلسفة 

  PH 0297 
قراءات معاصرة في - نحن والتراث 

 -تراثنا الفلسفي
 د. محمد عابد الجابري

  PH 0298 
قراءات معاصرة في - نحن والتراث 

 -تراثنا الفلسفي
 د. محمد عابد الجابري

  PH 0299 
–أصول المنطق الرياضي (لوجستيقا 

logistic( 
 د. محمد ثابت الفندي

  PH 0300 
–أصول المنطق الرياضي (لوجستيقا 

logistic( 
 د. محمد ثابت الفندي

  PH 0301 د. عبد الوهاب جعفر البنيوية والوجودية 

  PH 0302 د. عبد الوهاب جعفر البنيوية والوجودية 

  PH 0303 
دراسة -نقد العقل بين الغزالي وكانط 

 -مقارنة - تحليلية
 د. عبد اهللا محمد الفالحي

  PH 0304 
دراسة -العقل بين الغزالي وكانط نقد 

 -مقارنة - تحليلية
 د. عبد اهللا محمد الفالحي



  PH 0305 
نظريات المنطق الرمزي "بحث في 

 الحساب التحليلي والمصطلح"
 د. محمد محمد قاسم

  PH 0306 
نظريات المنطق الرمزي "بحث في 

 الحساب التحليلي والمصطلح"
 د. محمد محمد قاسم

  PH 0307 د. محمد صالح محمد السيد مدخل إلى علم الكالم 

  PH 0308 د. محمد صالح محمد السيد مدخل إلى علم الكالم 

  PH 0309 

هل انتهت أسطورة ابن خلدون؟ جدل 

ساخن بين األكاديميين والمفكرين 

 العرب

 د. محمود إسماعيل

  PH 0310 

أسطورة ابن خلدون؟ جدل هل انتهت 

ساخن بين األكاديميين والمفكرين 

 العرب

 د. محمود إسماعيل

  PH 0311 
الفلسفة اإلجتماعية واإلتجاهات النظرية 

 في علم اإلجتماع

د. حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  PH 0312 
الفلسفة اإلجتماعية واإلتجاهات النظرية 

 في علم اإلجتماع

د. حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  PH 0313 
بين األصالة والمعاصرة قراءة في مسار 

 الفكر اإلسالمي
 د. محمد أحمد عبد القادر

  PH 0314 
بين األصالة والمعاصرة قراءة في مسار 

 الفكر اإلسالمي
 د. محمد أحمد عبد القادر

  PH 0315 
الخطاب الفلسفي المعاصر  (من العام 

 إلى األعم)
 د. السيد محمد الشاهد

  PH 0316 
الخطاب الفلسفي المعاصر  (من العام 

 إلى األعم)
 د. السيد محمد الشاهد



  PH 0317 عبد اهللا العروي مفهوم الدولة 

  PH 0318 عبد اهللا العروي مفهوم الدولة 

  PH 0319  عبد اهللا العروي مفهوم الحرية 

  PH 0320  عبد اهللا العروي مفهوم الحرية 

  PH 0321 أ.د. محمد علي أبو ريان الفلسفة ومباحثها 

  PH 0322 أ.د. محمد علي أبو ريان الفلسفة ومباحثها 

  PH 0323 د. فتح اهللا خليف المدخل إلى الفلسفة 

  PH 0324 د. فتح اهللا خليف المدخل إلى الفلسفة 

  PH 0325 د. حسين علي ما هي الفلسفة؟ 

  PH 0326 د. حسين علي ما هي الفلسفة؟ 

  PH 0327 د. أمل مبروك فلسفة الدين 

  PH 0328 د. أمل مبروك فلسفة الدين 

  PH 0329 
المدينة - فلسفة األخالق والسياسة 

 -الفاضلة عند كونفوشيوس
 أبو الفتوح أحمدد. هالة 

  PH 0330 
المدينة - فلسفة األخالق والسياسة 

 -الفاضلة عند كونفوشيوس
 د. هالة أبو الفتوح أحمد



  PH 0331 السالم بن عبد العاليعبد  الفلسفة السياسية عند الفرابي 

  PH 0332 
محاور -المدخل إلى فلسفة الجمال 

 - نقدية وتحليلية وتأصيلية
 د. مصطفى عبده

  PH 0333 العقالنية التطبيقية 
ترجمة: د. -باشالر غاستون 

 - بسام الهاشم

  PH 0334 كمال عبد اللطيف قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة 

  PH 0335 هيغل والفن 
ترجمة: منصور - برا جيرار 

 القاضي

  PH 0336 أصل الّدين 
دراسة وترجمة: د. - فيورباخ 

 أحمد عبد الحليم عطية

  PH 0337 
قراءة - التاريخ إلى فلسفة التاريخ من 

 -في الفكر التاريخي عند اليونان
 د. مصطفى النشار

  PH 0338 
قراءة - من التاريخ إلى فلسفة التاريخ 

 -في الفكر التاريخي عند اليونان
 د. مصطفى النشار

  PH 0339 عبد الرحمان بدوي اإلنسانية والوجودية في الفكر العربي 

  PH 0340 عبد الرحمان بدوي اإلنسانية والوجودية في الفكر العربي 

  PH 0341 د. مصطفى النشار نظرية المعرفة عند أرسطو 

  PH 0342 د. مصطفى النشار نظرية المعرفة عند أرسطو 

  PH 0343 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0344 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 



  PH 0345 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0346 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0347 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0348 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0349 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0350 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0351 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0352 هاديمحمد  نقد النظرية الماركسية 

  PH 0353 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0354 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0355 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0356 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0357 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0358  محمد هادي النظرية الماركسيةنقد 



  PH 0359 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0360 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0361 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0362 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

  PH 0363 الموسوعة الفلسفية المختصرة 

نقلها عن اإلنجليزية عبد       

      الرشيد الصادق وآخرون   

رجعه وأشرف عليها وأضاف 

شخصيات إسالمية        د. 

 زكي نجيب محمود

  PH 0364 الموسوعة الفلسفية المختصرة 

نقلها عن اإلنجليزية عبد       

الرشيد الصادق وآخرون         

رجعه وأشرف عليها وأضاف 

شخصيات إسالمية        د. 

 زكي نجيب محمود

  PH 0365  الجزء األول-الفلسفة وقضايا العصر - 

 -جون ر.بورر              

ميلتون جولد ينجر               

ترجمة: د. أحمد حمدي 

 محمود 



  PH 0366  الجزء الثاني-الفلسفة وقضايا العصر- 

 -جون ر.بورر              

ميلتون جولد ينجر               

ترجمة: د. أحمد حمدي 

 محمود 

  PH 0367  الجزء الثاني-الفلسفة وقضايا العصر- 

 -جون ر.بورر              

ميلتون جولد ينجر               

ترجمة: د. أحمد حمدي 

 محمود 

  PH 0368  الجزء الثاني-الفلسفة وقضايا العصر- 

 -جون ر.بورر              

ميلتون جولد ينجر               

ترجمة: د. أحمد حمدي 

 محمود 

  PH 0369 
الجزء  -وقضايا العصر الفلسفة 

 - الثالث

 -جون ر.بورر              

ميلتون جولد ينجر               

ترجمة: د. أحمد حمدي 

 محمود 

  PH 0370 
الجزء  -الفلسفة وقضايا العصر 

 - الثالث

 -جون ر.بورر              

ميلتون جولد ينجر        

ترجمة: د. أحمد حمدي 

 محمود 

  PH 0371 
الجزء  -الفلسفة وقضايا العصر 

 - الثالث

 -جون ر.بورر              

ميلتون جولد ينجر               

ترجمة: د. أحمد حمدي 

 محمود 



  PH 0372 
داراسات في -الرومانتيكية والواقعية 

 - األدب األوروبي

ترجمة: حلمي -يانكو الفرين 

 راغب حنا

  PH 0373 
داراسات في -الرومانتيكية والواقعية 

 - األدب األوروبي

ترجمة: حلمي -يانكو الفرين 

 راغب حنا

  PH 0374 أفالطون 
ترجمة/ - أوجست دييس 

 محمد إسماعيل

  PH 0375 أفالطون 
ترجمة/ - أوجست دييس 

 محمد إسماعيل

  PH 0376 أفالطون 
ترجمة/ - أوجست دييس 

 محمد إسماعيل

  PH 0377 
تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى 

 الجزء األول  -أفالطون 
 د: محمد علي أبو ريان 

  PH 0378 
أصول الخطاب الفلسفي (محاولة في 

 المنهجية)
 محمود يعقوبي

  PH 0379 فؤاد كامل الفرد في فلسفة شوبنهور 

  PH 0380 فؤاد كامل الفرد في فلسفة شوبنهور 

  PH 0381 

في الدراسات الغربية -اإلستقراء العلمي 

والعربية دارسة ابستمولوجية منهجية 

 - التصورات 

 أ.د ماهر عبد القادر أمحمد

  PH 0382 

في الدراسات الغربية -العلمي اإلستقراء 

والعربية دارسة ابستمولوجية منهجية 

 - التصورات 

 أ.د ماهر عبد القادر أمحمد

  PH 0383  نقلها إلى:حنا خباز جمهورية أفالطون 

  PH 0384  نقلها إلى:حنا خباز جمهورية أفالطون 



  PH 0385 
- النظرية اإلجتماعية الكالسيكية 

 - األصول الفلسفية والسياق الثقافي
 د. نبيل رمزي

  PH 0386 
- النظرية اإلجتماعية الكالسيكية 

 - األصول الفلسفية والسياق الثقافي
 د. نبيل رمزي

  PH 0387  د. أحمد بدر البحث العلمي ومناهجهأصول 

  PH 0388 د. أحمد بدر أصول البحث العلمي ومناهجه 

  PH 0389 د. محمود مراد الحرية في الفلسفة اليونانية 

  PH 0390 د. محمود مراد الحرية في الفلسفة اليونانية 

  PH 0391 تطور الفكر الفلسفي 
ترجمة: -ثيودور اويزرمان 

 - سمير كرم

  PH 0392 تطور الفكر الفلسفي 
ترجمة: -ثيودور اويزرمان 

 - سمير كرم

  PH 0393 د. الزواوي بغورة ميشل فوكو في الفكر العربي المعاصر 

  PH 0394 د. الزواوي بغورة ميشل فوكو في الفكر العربي المعاصر 

  PH 0395 
بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ 

 الفلسفة في اإلسالم
 عمر فروخ

  PH 0396 
ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ بحوث 

 الفلسفة في اإلسالم
 عمر فروخ

  PH 0397 د. هاني يحي نصري منهج البحث العلمي 



  PH 0398 د. هاني يحي نصري منهج البحث العلمي 

  PH 0399 محمد عبد الواحد حجازي فلسفة الفنون في اإلسالم 

  PH 0400 محمد عبد الواحد حجازي فلسفة الفنون في اإلسالم 

  PH 0401 د. محمد عابد الجابري حفريات في الذاكرة من بعيد 

  PH 0402 د. محمد عابد الجابري حفريات في الذاكرة من بعيد 

  PH 0403  د. محمد حسيني أبوسعدة النقدي عند الشهرستانيالفكر 

  PH 0404 د. محمد حسيني أبوسعدة الفكر النقدي عند الشهرستاني 

  PH 0405  الفلسفة اليونانيةتاريخ 
ترجمة: مجاهد - وولتر ستيس 

 عبد المنعم مجاهد

  PH 0406 تاريخ الفلسفة اليونانية 
ترجمة: مجاهد - وولتر ستيس 

 عبد المنعم مجاهد

  PH 0407 

 - نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم 

الزهد والتصوف في القرنين األول 

 - والثاني الهجريين الجزء الثالث

 د. علي سامي النشار



  PH 0408 

 - الفكر الفلسفي في اإلسالم نشأة 

الزهد والتصوف في القرنين األول 

 - والثاني الهجريين الجزء الثالث

 د. علي سامي النشار

  PH 0409 د. صالح عثمان اإلتصال والالتناهي بين العلم والفلسفة 

  PH 0410  د. صالح عثمان واالتناهي بين العلم والفلسفةاإلتصال 

  PH 0411  د. إميل يعقوب -الفنون-الموسوعة الثقافية العامة 

  PH 0412  د. إميل يعقوب -الفنون-الموسوعة الثقافية العامة 

  PH 0413 د.طه عبد الرحمان الفلسفة والترجمة -1-الفلسفة  فقه 

  PH 0414  د.طه عبد الرحمان الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة 

  PH 0415 
فلسفية : المقدمة في المنطق نصوص 

 الرمزي

تأليف: أ.هـ. بيسون         

د.ج. أوكو نر           ترجمة 

 د. عبد الفتاح الديدي  

  PH 0416 
نصوص فلسفية : المقدمة في المنطق 

 الرمزي

تأليف: أ.هـ. بيسون         

ترجمة د.ج. أوكو نر           

 د. عبد الفتاح الديدي  

  PH 0417 

األفالطونية المحدثة                      

عند العرب                           

أبرقاس "الخير المحض"  " في قديم 

العالم" "في المسائل الطبيعية" هرمش: 

 معادلة النفس أفالطون: الروابيع

 عبد الرحمان بدوي

  PH 0418 
األفالطونية المحدثة                      

عند العرب                           
 رحمان بدويعبد ال



أبرقاس "الخير المحض"  " في قديم 

العالم" "في المسائل الطبيعية" هرمش: 

 معادلة النفس أفالطون: الروابيع

  PH 0419 
الجزء الثاني:  - تاريخ الفكر الفلسفي 

 أرسطو والمدارس المتأخرة
 أ.د. محمد علي أبو ريان

  PH 0420 
الجزء الثاني:  - تاريخ الفكر الفلسفي 

 أرسطو والمدارس المتأخرة
 أ.د. محمد علي أبو ريان

  PH 0421 جمال الدين العلوي مؤلفات ابن باجة 

  PH 0422 جمال الدين العلوي مؤلفات ابن باجة 

  PH 0423 
العقل الفقهي -السلطة في اإلسالم 

 -السلفي بين النص والتاريخ
 عبد الجواد الياسيني 

  PH 0424 
العقل الفقهي -في اإلسالم السلطة 

 -السلفي بين النص والتاريخ
 عبد الجواد الياسيني 

  PH 0425 
تاريخ الفلسفة األوروبية في العصر 

 الوسيط
 يوسف كرم

  PH 0426 
الفلسفة األوروبية في العصر تاريخ 

 الوسيط
 يوسف كرم

  PH 0427 د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني مدخل إلى التصوف اإلسالمي 

  PH 0428 الوفا الغنيمي التفتازانيد. أبو  مدخل إلى التصوف اإلسالمي 

  PH 0429  د. أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

  PH 0430     الحلم والواقع-نصوص فلسفية- 

نيكوالس برد يائف تأليف: 

ترجمة: فؤاد كامل      مراجعة: 

 علي أدهم



  PH 0431 د. فؤاد زكريا جمهورية أفالطون 

  PH 0432 ترجمة: فؤاد كامل نصوص مختارة من التراث الوجودي 

  PH 0433 سمير أمين و برهان غليون حوار الدولة والدين 

  PH 0434 
دراسة تحليلية -فلسفة ديكارت ومنهجه 

 - ونقدية
 د. مهدي فضل اهللا

  PH 0435 
دراسة تحليلية -فلسفة ديكارت ومنهجه 

 - ونقدية
 د. مهدي فضل اهللا

  PH 0436 
ال نزاع بين الدين والعلم في المنهج 

 والموضوع
 د. عبد الحليم عويس

  PH 0437 
بين الدين والعلم في المنهج ال نزاع 

 والموضوع
 د. عبد الحليم عويس

  PH 0438 د. زكي نجيب  محمود عندما يتكلم الفيلسوف 

  PH 0439 د. زكي نجيب  محمود عندما يتكلم الفيلسوف 

  PH 0440 د. زكي نجيب  محمود عندما يتكلم الفيلسوف 

  PH 0441 نيفين جمعة علم الدين فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي 

  PH 0442  نيفين جمعة علم الدين التاريخ عند أرنولد توينبيفلسفة 

  PH 0443 
من التاريخ الكلي إلى - الزمان التاريخي 

 -التواريخ الفعلية
 د. سالم يفوت

  PH 0444 
من التاريخ الكلي إلى - التاريخي الزمان 

 -التواريخ الفعلية
 د. سالم يفوت



  PH 0445 
مقاالت في الحداثة -معالم الحداثة 

 - والقانون
 علي المزغني وسليم اللغماني

  PH 0446  سامي خرطبيل  الوجود والقيمة 

  PH 0447  سامي خرطبيل  الوجود والقيمة 

  PH 0448 
قراءة في تراث -نقد العقل السحري 

 - الثقافة الشعبية العربية
 د.خليل أحمد خليل

  PH 0449 
قراءة في تراث -نقد العقل السحري 

 - الثقافة الشعبية العربية
 د.خليل أحمد خليل

  PH 0450 
دراسة في الفكر  -المثقف والسلطة 

 - الفلسفي الفرنسي المعاصر
 محمد الشيخ

  PH 0451 
دراسة في الفكر  -المثقف والسلطة 

 - الفلسفي الفرنسي المعاصر
 محمد الشيخ

  PH 0452 هيغل والمجتمع 

جان بيار                      

لوفيفر وبيار ماشيري          

 ترجمة: منصور القاضي

  PH 0453 هيغل والمجتمع 

جان بيار                      

لوفيفر وبيار ماشيري                

 ترجمة: منصور القاضي

  PH 0454 جدلية الزمن 
ترجمة:  -غاستون باشالر 

 خليل أحمد خليل

  PH 0455 جدلية الزمن 
ترجمة:  -غاستون باشالر 

 خليل أحمد خليل



  PH 0456 دين -علم -هوبس    فلسفة 
- بيار فرانسوا مورو  

 ترجمة:أسامة الحاج 

  PH 0457 دين -علم -هوبس    فلسفة 
- فرانسوا مورو   بيار

 ترجمة:أسامة الحاج 

  PH 0458 شعلة قنديل 
ترجمة:  -غاستون باشالر 

 خليل أحمد خليل

  PH 0459  قنديلشعلة 
ترجمة:  -غاستون باشالر 

 خليل أحمد خليل

  PH 0460  فلسفة كانط النقدية 
ترجمة: أسامة  -جيل دولوز  

 الحاج

  PH 0461  فلسفة كانط النقدية 
ترجمة: أسامة  -جيل دولوز  

 الحاج

  PH 0462 
بحث إبستمولوجي في -القدر واإلنسان 

 -تواريخ اليعقوبي وابن األثير
 محمد جلوب فرحان

  PH 0463 
بحث إبستمولوجي في -القدر واإلنسان 

 -تواريخ اليعقوبي وابن األثير
 محمد جلوب فرحان

  PH 0464  مجاهد عبد المنعم مجاهد مدخل إلى الفلسفة 

  PH 0465  مجاهد عبد المنعم مجاهد مدخل إلى الفلسفة 



  PH 0466 أ.د. عبد القادر بشته النسبية بين العلم والفلسفة 

  PH 0467  أ.د. عبد القادر بشته بين العلم والفلسفةالنسبية 

  PH 0468 
دراسة في تأويل القرآن -فلسفة التأويل 

   -عند محي الدين بن عربي
 نصر حامد أبو زيد

  PH 0469 
دراسة في تأويل القرآن -التأويل فلسفة 

 -عند محي الدين بن عربي 
 نصر حامد أبو زيد

  PH 0470 

دراسة - مفهوم الدولة بين الدين والتاريخ 

في مدلول األمة في التراث العربي 

 -اإلسالمي

 ناصيف نصار

  PH 0471 

دراسة - مفهوم الدولة بين الدين والتاريخ 

في مدلول األمة في التراث العربي 

 -اإلسالمي

 ناصيف نصار

  PH 0472 أي حضارة نريد؟ 
أ. حمادي -صالح الحاجة 

 صمود

  PH 0473 أي حضارة نريد؟ 
أ. حمادي -صالح الحاجة 

 صمود

  PH 0474 أي حضارة نريد؟ 
أ. حمادي -صالح الحاجة 

 صمود

84039/2006 PH 0475 
التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون 

 وهيغل
 حسين هنداوي

  PH 0476 
التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون 

 وهيغل
 حسين هنداوي

  PH 0477 مدخل إلى األثنولوجيا 
جاك لومبار ترجمة: حسن 

 قبيسي



  PH 0478 مدخل إلى األثنولوجيا 
جاك لومبار ترجمة: حسن 

 قبيسي

  PH 0479 د. رفعت موسى محمد مدخل إلى فن المتاحف 

  PH 0480 د. رفعت موسى محمد مدخل إلى فن المتاحف 

  PH 0481 د. رفعت موسى محمد مدخل إلى فن المتاحف 

  PH 0482 
الجزء -أصول الفلسفة الماركسية 

 - األول

ترجمة: شعبان - بوليتزر وكافين 

 بركات

  PH 0483 موسى الموسوي من الكندي إلى ابن رشد 

  PH 0484 

-النزاعات المادية في الفلسفة العربية 

ابن سينا) -الفارابي-االسالمية (الكندي 

 المجلد الرابع

 حسين مروة

83593 PH 0485 فليكس غتاري-جيل دولوز  ما هي الفلسفة؟ 

83594 PH 0486 فليكس غتاري-جيل دولوز  ما هي الفلسفة؟ 

83595 PH 0487 فليكس غتاري-جيل دولوز  ما هي الفلسفة؟ 

84090 PH 0488 كاترين ايفانز  -جيني تكمان  مدخل إلى الفلسفة 

83019 PH 0489 مصطفى النشار مدخل إلى الفلسفة 



83557 PH 0490 مصطفى النشار مدخل إلى الفلسفة 

84058 PH 0491 مصطفى النشار مدخل إلى الفلسفة 

83026 PH 0492 مصطفى النشار الفلسفة التطبيقية 

83541 PH 0493 مصطفى النشار الفلسفة التطبيقية 

84055 PH 0494 مصطفى النشار الفلسفة التطبيقية 

83030 PH 0495 
تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى 

 ابن خلدون
 مصطفى النشار

83544 PH 0496 
تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى 

 ابن خلدون
 مصطفى النشار

84052 PH 0497 
الفلسفة السياسية من صولون حتى تطور 

 ابن خلدون
 مصطفى النشار

83545 PH 0498 مصطفى النشار فكرة األولوهية عند أفلطون 

83546 PH 0499 مصطفى النشار فكرة األولوهية عند أفلطون 

82997 PH 0500 مصطفى النشار الفكر الفلسفي في مصر القديمة 

83540 PH 0501 مصطفى النشار الفكر الفلسفي في مصر القديمة 

82999 PH 0502  حسين علي العلم عند هانز ريشنباخفلسفة 

83549 PH 0503 حسين علي فلسفة العلم عند هانز ريشنباخ 



84056 PH 0504 حسين علي فلسفة العلم عند هانز ريشنباخ 

84047 PH 0505 حسين علي فلسفة العلم المعاصر ومفهوم االحتمال 

84049 PH 0506 حسين علي فلسفة العلم المعاصر ومفهوم االحتمال 

83548 PH 0507 حسين علي فلسفة العلم المعاصر ومفهوم االحتمال 

82005 PH 0508 حسين علي المنطق وفن التفكير 

83549 PH 0509 حسين علي المنطق وفن التفكير 

84051 PH 0510 حسين علي المنطق وفن التفكير 

83555 PH 0511 أمل مبروك فلسفة الوجود 

83556 PH 0512 أمل مبروك فلسفة الوجود 

84057 PH 0513 أمل مبروك فلسفة الوجود 

83013 PH 0514  أمل مبروك - دراسة فلسفية-مفهوم الحقيقة 

83558 PH 0515  أمل مبروك - دراسة فلسفية-مفهوم الحقيقة 

84054 PH 0516  أمل مبروك - دراسة فلسفية-مفهوم الحقيقة 

84059 PH 0517 أمل مبروك الفلسفة الحديثة 

82998 PH 0518  حسين علي -رؤية جديدة- فلسفة الفن 



83554 PH 0519  حسين علي -رؤية جديدة- فلسفة الفن 

84053 PH 0520  حسين علي -رؤية جديدة- فلسفة الفن 

84073 PH 0521 
فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية 

 عليها
 رمضان الصباغ

84069 PH 0522  مجدي الجزيري والمعرفة الجميلة عند كاسيررالفن 

84048 PH 0523 
جمليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند 

 هيجل
 رمضان بسطاويسي محمد غانم

82972 PH 0524 
 - 3-جامع األصول الطرق الصوفية 

 معجم الكلمات الصوفية
 أحمد النقشبندي الخالدي

84089 PH 0525 
دراسة -المدخل إلى التصوف الفلسفي 

 روحية سيكوميتافيزيقية
 ابراهيم ابراهيم ياسين

82824 PH 0526 
وحدة الوجود في التصوف مسارات 

 العالم -االنسان-اهللا -االسالمي 
 محمد الراشد

82823 PH 0527 
مسارات وحدة الوجود في التصوف 

 العالم -االنسان-اهللا -االسالمي 
 محمد الراشد

82822 PH 0528 
وحدة الوجود في التصوف مسارات 

 العالم -االنسان-اهللا -االسالمي 
 محمد الراشد

82819 PH 0529 محمد الراشد وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي 

82820 PH 0530 محمد الراشد وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي 

82821 PH 0531 محمد الراشد وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي 



84667 PH 0532 عبد القادر بشطة الفلسفة والعلم 

84668 PH 0533 عبد القادر بشطة الفلسفة والعلم 

84669 PH 0534 عبد القادر بشطة الفلسفة والعلم 

84079 PH 0535 عفاف الغمري المنطق عند ابن تيمية 

84040 PH 0536 جسام الدين األلوسي فلسفة الكندي 

83094 PH 0537  رؤية جديدة -الكندي والفارابي 
حسنين علي  -أحمد خالد 

 حربي

84036 PH 0538 عبد السالم بن عبد العالي الفلسفة السياسية عند الفارابي 

81825 PH 0539 ابراهيم العاتي االنسان في فلسفة الفارابي 

81826 PH 0540 ابراهيم العاتي االنسان في فلسفة الفارابي 

84035 PH 0541  سامي خرطبيل  الوجود والقيمة 

81698 PH 0542 محمد ابراهيم الفيومي تاريخ الفلسفة االسالمية في المشرق 

81699 PH 0543 ابراهيم الفيوميمحمد  تاريخ الفلسفة االسالمية في المشرق 

81700 PH 0544 محمد ابراهيم الفيومي تاريخ الفلسفة االسالمية في المشرق 

81701 PH 0545 محمد ابراهيم الفيومي تاريخ الفلسفة االسالمية في المشرق 

81702 PH 0546 محمد ابراهيم الفيومي تاريخ الفلسفة االسالمية في المشرق 



84064 PH 0547 
- نشأة الفكر الفلسفي في االسالم 

 - الجزء الثاني
 علي سامي النشار 

84045 PH 0548 

 - الفكر الفلسفي في اإلسالم نشأة 

الفلسفة  - علم الكالم - المقدمات

 -االسالمية

 محمد علي ابو ريان

83097 PH 0549 أحمد محمود صبحي مقاالت مختارة في الفلسفة االسالمية 

83589 PH 0550 
- الفلسفة العربية االسالمية أرسطو في 

 - الجزء األول
 الزواوي بغورة

83590 PH 0551 
- أرسطو في الفلسفة العربية االسالمية 

 - الجزء الثاني
 الزواوي بغورة

82821 PH 0552  سليمان حسنمحمد  تيارات الفلسفة الشرقية 

82920 PH 0553  محمد سليمان حسن تيارات الفلسفة الشرقية 

82922 PH 0554  محمد سليمان حسن تيارات الفلسفة الشرقية 

82314 PH 0555 محمد وقيدي النظرية الفلسفية بناء 

82315 PH 0556 محمد وقيدي بناء النظرية الفلسفية 

82284 PH 0557 عمار جيدل مدخل إلى دراسة الفرق االسالمية 

83253 PH 0558 ساعد خمسي أبحاث في الفلسفة االسالمية 

83254 PH 0559 ساعد خمسي أبحاث في الفلسفة االسالمية 

82283 PH 0560 عمار جيدل مدخل إلى دراسة الفرق االسالمية 



82285 PH 0561 عمار جيدل مدخل إلى دراسة الفرق االسالمية 

82868 PH 0562 
مشكلة االيمان والعلم في الفلسفة 

 العربية
 ي: أ.فرولوفا

82869 PH 0563 
مشكلة االيمان والعلم في الفلسفة 

 العربية
 ي: أ.فرولوفا

83654 PH 0564  عبد اهللا علي ابراهيم والحداثة الشريعة 

83655 PH 0565  عبد اهللا علي ابراهيم الشريعة والحداثة 

84041 PH 0566 
تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي في 

 الوطن العربي
 اجتماع خبراء مراكش

81868 PH 0567 موسى برهومة التراث العربي والعقل المادي 

81869 PH 0568 موسى برهومة التراث العربي والعقل المادي 

81870 PH 0569 موسى برهومة التراث العربي والعقل المادي 

81845 PH 0570 عبد المجيد النجار خالفة االنسان بين الوحي والعقل 

81846 PH 0571 عبد المجيد النجار خالفة االنسان بين الوحي والعقل 

81847 PH 0572 عبد المجيد النجار خالفة االنسان بين الوحي والعقل 

82947 PH 0573  أديب ديمتري -1-نفي العقل 

82948 PH 0574  ديمتري أديب -2-نفي العقل 



83735 PH 0575 
فلسفة التاريخ من منظور - غاية التاريخ 

 - اسالمي
 السيد محمد عبد الرحمان

83588 PH 0576 عبد اهللا العروي مفهوم العقل 

84658 PH 0577  غدويس وغروست من أسرار العقل 

84659 PH 0578  غدويس وغروست من أسرار العقل 

84660 PH 0579  غدويس وغروست من أسرار العقل 

84044 PH 0580  توماس كون -تركيب الثورات العلمية- العلوم فلسفة 

84071 PH 0581 السيد محمد عبد الرحمان أسس الفلسفة 

84082 PH 0582 مصطفى النشار في فلسفة الثقافة 

84093 PH 0583 
الجمال ودور العقل في االبداع فلسفة 

 الفني
 مصطفى عبده

84083 PH 0584 هالة أبو الفتوح أحمد فلسفة االخالق والساسة 

83565 PH 0585 عز العرب لحكيم بناني الظاهراتية وفلسفة اللغة 

83592 PH 0586 فريدريك نيتشه انسان مفرط في انسانيته 

81836 PH 0587 علي الشابي مباحث في علم الكالم والفلسفة 

81835 PH 0588 علي الشابي مباحث في علم الكالم والفلسفة 



84065 PH 0589 عبد الوهاب جعفر الفلسفة واللغة 

84095 PH 0590 رجاء عيد فلسفة البالغة بين التقنية والتطور 

83585 PH 0591 طه عبد الرحمان في أصول الحوار وتجديد علم الكالم 

83586 PH 0592 طه عبد الرحمان في أصول الحوار وتجديد علم الكالم 

83587 PH 0593 طه عبد الرحمان في أصول الحوار وتجديد علم الكالم 

82953 PH 0594 طه عبد الرحمان الحق العربي في االختالف الفلسفي 

83562 PH 0595 طه عبد الرحمان الحق العربي في االختالف الفلسفي 

83567 PH 0596 طه عبد الرحمان العمل الديني وتجديد العقل 

83568 PH 0597 طه عبد الرحمان العمل الديني وتجديد العقل 

84034 PH 0598  طه عبد الرحمان الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة 

83581 PH 0599  طه عبد الرحمان الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة 

83582 PH 0600  طه عبد الرحمان القول الفلسفي -2-الفلسفة فقه 

83570 PH 0601 طه عبد الرحمان تجديد المنهج في تقويم التراث 

83569 PH 0602 الرحمانطه عبد  تجديد المنهج في تقويم التراث 

83572 PH 0603 طه عبد الرحمان اللسان والميزان أو التكوثر العقلي 



83571 PH 0604 طه عبد الرحمان اللسان والميزان أو التكوثر العقلي 

83564 PH 0605 طه عبد الرحمان الحق االسالمي في االختالف الفكري 

83563 PH 0606 طه عبد الرحمان الحق االسالمي في االختالف الفكري 

83578 PH 0607  محمد مفتاح - مقاربة نسقية-التلقي والتأويل 

83579 PH 0608  محمد مفتاح - مقاربة نسقية-التلقي والتأويل 

83576 PH 0609 محمد مفتاح المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي 

83575 PH 0610 محمد مفتاح المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي 

83557 PH 0611  محمد مفتاح معالم نحو تأويل واقعيالمفاهيم 

82022 PH 0612 
دراسة في تأويل القرآن -فلسفة التأويل 

 عند محي الدين بن عربي
 نصر الدين أبو زيد

83574 PH 0613  علي حرب نقد الذات المفكرة- والممتنع الممنوع 

83573 PH 0614 بن سالم حميش نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر 

83583 PH 0615 بن سالم حميش نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر 

83584 PH 0616 بن سالم حميش نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر 

83644 PH 0617 كلود ليفي ستروس االناسة البنيانية 

83645 PH 0618 كلود ليفي ستروس االناسة البنيانية 



83646 PH 0619 كلود ليفي ستروس االناسة البنيانية 

82950 PH 0620 منير شفيق في نظريات التغيير 

83647 PH 0621 نصر حامدأبو زيد النص والسلطة والحقيقة 

83667 PH 0622 
مدخل إلى الفلسفة - على الحافة 

 -البيئية
 حبيب معلوف

84086 PH 0623 عالء الدين محمد عبد المتعال المصادر الفلسفية بين المنهج والتطبيق 

84068 PH 0624 السيد محمد عبد الرحمان نصوص فلسفية بلغة عربية 

84067 PH 0625 
التأويل بين كل من الغزالي اشكاليات 

 وابن رشد
 أحمد المهيمن

83025 PH 0626 عبد الوهاب المسيري الفلسفة المادية وتفكيك االنسان 

84063 PH 0627 عطيتو محمود- حربي عباس   مالمح الفكر الفلسفي عند اليونان 

83385 PH 0628 نقلها إلى العربية: حّنا خباز جمهورية أفلطون 

83386 PH 0629 نقلها إلى العربية: حّنا خباز جمهورية أفلطون 

83388 PH 0630 الرحمن بدويعبد  األفلطونية المحدثة عند العرب 

83387 PH 0631 عبد الرحمن بدوي األفلطونية المحدثة عند العرب 

83389 PH 0632 عبد الرحمن بدوي المثل العقلية األفلطونية 



83390 PH 0633 الرحمن بدويعبد  المثل العقلية األفلطونية 

82838 PH 0634 محاورة عن جميل 
ترجمة: علي نجيب - أفلطون 

 ابراهيم

82839 PH 0635 محاورة عن جميل 
ترجمة: علي نجيب - أفلطون 

 ابراهيم

82840 PH 0636  عن جميلمحاورة 
ترجمة: علي نجيب - أفلطون 

 ابراهيم

82859 PH 0637  يوري فانكين محاكمة سقراط 

82860 PH 0638  يوري فانكين محاكمة سقراط 

82861 PH 0639  يوري فانكين محاكمة سقراط 

83559 PH 0640 صالح اسماعيل نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس 

83560 PH 0641 صالح اسماعيل نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس 

83568 PH 0642  نصوص مختارة-الفلسفة الحديثة 
عبد السالم -محمد سبيال 

 بنعبد العالي

84050 PH 0643 صالح اسماعيل نظرية المعرفة المعاصرة 

84061 PH 0644 يحي هويدي دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة 

84091 PH 0645 مصطفى عبده فلسفة االخالق 

83092 PH 0646 
حوار الفلسفة والعلم واالخالق في 

 مطالع األلفية الثالثة
 عبد الرزاق الذاوي



82944 PH 0647 
قضايا معاصرة في مشكالت الفكر 

 واالخالق
 محمد الجبر

82945 PH 0648 
قضايا معاصرة في مشكالت الفكر 

 واالخالق
 محمد الجبر

82946 PH 0649 
قضايا معاصرة في مشكالت الفكر 

 واالخالق
 محمد الجبر

81906 PH 0650 جاكلين روس الفكر االخالقي المعاصر 

81907 PH 0651 جاكلين روس الفكر االخالقي المعاصر 

84066 PH 0652 عبد الوهاب جعفر خطاب الفلسفة المعاصرة 

83255 PH 0653 
اتجاهات وشخصيات في الفلسفة 

 المعاصرة
 فريدة عيوة

83256 PH 0654 
اتجاهات وشخصيات في الفلسفة 

 المعاصرة
 عيوة فريدة

84062 PH 0655 حربي عباس عطيتو  دراسات في فلسفة العصور الوسطى 

82887 PH 0656 محمد سليمان حسن دراسات في الفلسفة االوروبية 

82888 PH 0657  محمد سليمان حسن في الفلسفة االوروبيةدراسات 

82889 PH 0658 محمد سليمان حسن دراسات في الفلسفة االوروبية 

82890 PH 0659 محمد سليمان حسن دراسات في الفلسفة االوروبية 

82891 PH 0660 محمد سليمان حسن دراسات في الفلسفة االوروبية 



84078 PH 0661 محمد سليمان حسن دراسات في الفلسفة االوروبية 

83391 PH 0662 
تاريخ الفلسفة االوروبية في العصر 

 الوسيط
 يوسف كرم

83392 PH 0663 
تاريخ الفلسفة االوروبية في العصر 

 الوسيط
 يوسف كرم

83393 PH 0664 
تاريخ الفلسفة االوروبية في العصر 

 الوسيط
 يوسف كرم

83394 PH 0665 
تاريخ الفلسفة االوروبية في العصر 

 الوسيط
 يوسف كرم

84042 PH 0666 
تاريخ الفلسفة االوروبية في العصر 

 الوسيط
 يوسف كرم

84081 PH 0667 
تطور الفكر االخالقي في الفلسفة 

 الغربية
 محمد مهران رشوان

84031 PH 0668 محمد عابد الجابري العقل االخالقي العربي 

84026 PH 0669  الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام 
ندوة من تنظيم الجمعية 

 الفلسفية المصرية

84027 PH 0670 
حصيلة العقالنية والتنوير في الفكر 

 العربي المعاصر
 الجمعية الفلسفية المصرية

84030 PH 0671 محمد عابد الجابري العقل السياسي العربي 

84024 PH 0672 
مختصر كتاب -الضروري في السياسة 

 - السياسة ألفلطون
 محمد عابد الجابري

84032 PH 0673 
مختصر كتاب -الضروري في السياسة 

 - السياسة ألفلطون
 محمد عابد الجابري

84028 PH 0674 
النقد ونقد الفلسفة في الفكر فلسفة 

 العربي والغربي
 الجمعية الفلسفية المصرية



83423 PH 0675 الزواوي بغورة المنهج البنيوي 

83424 PH 0676 الزواوي بغورة المنهج البنيوي 

83591 PH 0677 نيتشه انسان مفرط في انسانيته 

84080 PH 0678 حسن حنفي الدين والثقافة والسياسة 

84074 PH 0679 
كتب وشخصيات من منظور الثورة 

 )1النقدية (الجزء 
 عاطف العراقي

84075 PH 0680 
القضايا والمشكالت من منظور الثورة 

 النقدية
 عاطف العراقي

84076 PH 0681 
كتب وشخصيات من منظور الثورة 

 النقدية 
 عاطف العراقي

83008 PH 0682 مصطفى عوض ابراهيم االنتخاب الطبيعي واالنسان 

84072 PH 0683 
دراسة في فلسفة االخالق والسياسة 

 والقانون
 نصار عبد اهللا

84604 PH 0684 فالديمير جيكار نتسف االخالق وقوانينها في الكون الثنوي 

84605 PH 0685 فالديمير جيكار نتسف االخالق وقوانينها في الكون الثنوي 

84606 PH 0686 فالديمير جيكار نتسف االخالق وقوانينها في الكون الثنوي 

82882 PH 0687 بول ديفز اهللا والعقل والكون 

82883 PH 0688 بول ديفز اهللا والعقل والكون 



82810 PH 0689 
- السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة 

 -4الجزء 
 خالد آغا القلعة 

82811 PH 0690 
- السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة 

 -4الجزء 
 خالد آغا القلعة 

82856 PH 0691 يوسف سامي اليوسف الخيال والحرية 

82857 PH 0692 يوسف سامي اليوسف الخيال والحرية 

82858 PH 0693 يوسف سامي اليوسف الخيال والحرية 

81721 PH 0694 كمال البكاري ميتافيزيقا االدارة 

81722 PH 0695 البكاريكمال  ميتافيزيقا االدارة 

84596 PH 0696 
من ما وراء الحس الميتافيزيقي إلى 

 العوالم األخرى

تر: سعيد - ن.ف. فيبرينتسوف 

 العمر

84597 PH 0697 
من ما وراء الحس الميتافيزيقي إلى 

 العوالم األخرى

تر: سعيد - ن.ف. فيبرينتسوف 

 العمر

84598 PH 0698 
من ما وراء الحس الميتافيزيقي إلى 

 العوالم األخرى

تر: سعيد - ن.ف. فيبرينتسوف 

 العمر

84599 PH 0699 
وراء الحس الميتافيزيقي إلى من ما 

 العوالم األخرى

تر: سعيد - ن.ف. فيبرينتسوف 

 العمر

84600 PH 0700 
من ما وراء الحس الميتافيزيقي إلى 

 العوالم األخرى

تر: سعيد - ن.ف. فيبرينتسوف 

 العمر

82833 PH 0701 نواف الشبلي تأمالت ميتافيزيقية 

82834 PH 0702 نواف الشبلي تأمالت ميتافيزيقية 



82873 PH 0703 ماجد عبد اهللا الشمس االله واالنسان وأسرار جنائل بابل 

82874 PH 0704 ماجد عبد اهللا الشمس االله واالنسان وأسرار جنائل بابل 

82931 PH 0705 فالديمير جيكار نتسف أبعاد الحياة ما بين التأمل والتركيز 

82932 PH 0706 فالديمير جيكار نتسف أبعاد الحياة ما بين التأمل والتركيز 

82933 PH 0707 فالديمير جيكار نتسف أبعاد الحياة ما بين التأمل والتركيز 

81800 PH 0708 عبد اهللا ابراهيم المركزية الغربية 

81801 PH 0709 عبد اهللا ابراهيم المركزية الغربية 

84591 PH 0710  جاك ديريدا انطباع فرويدي- أركيولوجيا التوهم 

84592 PH 0711  جاك ديريدا انطباع فرويدي- أركيولوجيا التوهم 

84568 PH 0712 هشام غصيب تجديد العقل النهضوي 

84569 PH 0713 هشام غصيب تجديد العقل النهضوي 

84570 PH 0714 هشام غصيب تجديد العقل النهضوي 

81929 PH 0715 اديث سيزو ما ال تقوله الكلمات 

81930 PH 0716 اديث سيزو ما ال تقوله الكلمات 

84623 PH 0717  فريدريك نيتشه هذا االنسان 



84624 PH 0718  فريدريك نيتشه هذا االنسان 

81837 PH 0719 نديم نجدي اضاءات نيتشوية ما قبل الكالم وما بعده 

81838 PH 0720 نديم نجدي اضاءات نيتشوية ما قبل الكالم وما بعده 

81853 PH 0721 فريدريك نيتشه ما وراء الخير والشر 

81854 PH 0722  فريدريك نيتشه الخير والشرما وراء 

83561 PH 0723 محمد عابد الجابري التراث والحداثة: دراسات ومناقشات 

84088 PH 0724 غرير العظمة األصالة أو سياسة الهروب من الواقع 

82727 PH 0725  علم الكالم-دراسة في النبوات - 
السيد محمد عقيل بن علي 

 المهدلي

82951 PH 0726 
بحث في انطولوجية -العدمية النهيلستية 

 الخير والشر والجمال
 سامي أدهم

84648 PH 0727 مجاهد عبد المنعم مجاهد هيرقليطس: جدل الحب والحرب 

84649 PH 0728 مجاهد عبد المنعم مجاهد هيرقليطس: جدل الحب والحرب 

84650 PH 0729 مجاهد عبد المنعم مجاهد هيرقليطس: جدل الحب والحرب 

84651 PH 0730 مجاهد عبد المنعم مجاهد هيرقليطس: جدل الحب والحرب 

82949 PH 0731  سامي أدهم المهيمن المحرك والدميةالمعتقد 



84046 PH 0732  بييرف.زيما -دراسة نقدية- التفكيكية 

84043 PH 0733 
مثال فلسفة الفيزياء - االبستمولوجيا 

 -النيوتونية
 القادر بشتةعبد 

84047 PH 0734  فرانسيس وولف أرسطو والسياسة 

84085 PH 0735  مصطفى زايد -الجزء الثاني-االحصاء واالستقراء 

84576 PH 0736 فائز هشام البرازي أراء االستقراء في األسطورة والخيال والحقيقة 

84577 PH 0737 فائز هشام البرازي أراء االستقراء في األسطورة والخيال والحقيقة 

84087 PH 0738 
أساليب  -الجزء الثالث-االحصاء واالستقراء 

 االستقراء
 مصطفى زايد

84084 PH 0739 
أساليب  -الجزء األول-االحصاء واالستقراء 

 االستقراء
 مصطفى زايد

84077 PH 0740 وائل عالي -صبحي كاميليا  نمادج من الفكر الفرنسي المعاصر 

84077 PH 0741  حسن حماد -تحليل فلسفي لمشكلة االمل -آفاق األمل 

84060 PH 0742 
الجوهر بين أرسطو والباقالني من خالل 

 منظور معاصر
 عالء الدين 

84070 PH 0743  محمد الزحيلي وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه 

81945 PH 0744  محمد الزحيلي وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه 

81946 PH 0745  محمد الزحيلي الدين في الحياة وحاجة الناس إليهوظيفة 



81944 PH 0746 
المجلد االول: المنطق -فلسفة هيجل 

 -وفلسفة الطبيعة
 ولتر ستيس

84612 PH 0747 
الجدل بعد هيجل (الكتاب الثاني) تطور 

 -جدل الطبيعة-
 امام عبد الفتاح امام

84613 PH 0748 
تطور الجدل بعد هيجل (الكتاب الثاني) 

 -جدل الطبيعة-
 امام عبد الفتاح امام

84610 PH 0749 
الجدل بعد هيجل (الكتاب الثاني) تطور 

 -جدل الطبيعة-
 امام عبد الفتاح امام

84611 PH 0750 
تطور الجدل بعد هيجل (الكتاب الثاني) 

 -جدل الطبيعة-
 امام عبد الفتاح امام

84560 PH 0751 
المجلد الثاني: فلسفة -هيجل فلسفة 

 -الروح
 ولتر ستيس

84561 PH 0752 
المجلد الثاني: فلسفة -فلسفة هيجل 

 -الروح
 ولتر ستيس

84562 PH 0753 
المجلد الثاني: فلسفة -فلسفة هيجل 

 -الروح
 ستيسولتر 

84617 PH 0754  اريك وايل - هيجل والدولة- هيجل 

84618 PH 0755  اريك وايل - هيجل والدولة- هيجل 

81619 PH 0756  اريك وايل - هيجل والدولة- هيجل 

84620 PH 0757  اريك وايل - هيجل والدولة- هيجل 

84585 PH 0758 
موسوعة العلوم الفلسفية - هيجل 

 - المجلد االول
 امام عبد الفتاح امام

84586 PH 0759 
موسوعة العلوم الفلسفية - هيجل 

 - المجلد االول
 امام عبد الفتاح امام



84587 PH 0760 
موسوعة العلوم الفلسفية - هيجل 

 - المجلد االول
 امام عبد الفتاح امام

84627 PH 0761 مكسيم رودنسون جاذبية االسالم 

84628 PH 0762 مكسيم رودنسون جاذبية االسالم 

84652 PH 0763 كارل يسبرز تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 

84653 PH 0764 كارل يسبرز تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 

84654 PH 0765 كارل يسبرز تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 

84645 PH 0766 
وثائق من االصول - االيديولوجية 

 -الفلسفية
 فاديهميشيل 

84646 PH 0767 
وثائق من االصول - االيديولوجية 

 -الفلسفية
 ميشيل فاديه

84647 PH 0768 
وثائق من االصول - االيديولوجية 

 -الفلسفية
 ميشيل فاديه

84588 PH 0769 ماركس ونقده للفلسفة 
سيزار لويوربني -اندريه توزيل 

 ايثين باليبار-

84589 PH 0770 ماركس ونقده للفلسفة 
سيزار لويوربني -اندريه توزيل 

 ايثين باليبار-

84590 PH 0771 ماركس ونقده للفلسفة 
سيزار لويوربني -اندريه توزيل 

 ايثين باليبار-

84571 PH 0772 هوركهايمر- ماركس  بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية 



84572 PH 0773 هوركهايمر- ماركس  بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية 

84573 PH 0774  هوركهايمر- ماركس  فلسفة التاريخ البورجوازيةبدايات 

84578 PH 0775 حبيب الشاروني  فلسفة فرنسيس بيكون 

84579 PH 0776 حبيب الشاروني  فلسفة فرنسيس بيكون 

84580 PH 0777 حبيب الشاروني  فلسفة فرنسيس بيكون 

84638 PH 0778 عبد الغفار مكاوي ارسطو دعوة للفلسفة 

84639 PH 0779 عبد الغفار مكاوي ارسطو دعوة للفلسفة 

84640 PH 0780  عبد الغفار مكاوي دعوة للفلسفةارسطو 

84641 PH 0781 عبد الغفار مكاوي ارسطو دعوة للفلسفة 

84632 PH 0782  عبد السالم بنعبد العالي التراث واالختالف-هايدغر ضد هيجل 

84633 PH 0783  عبد السالم بنعبد العالي التراث واالختالف-هايدغر ضد هيجل 

84634 PH 0784  عبد السالم بنعبد العالي التراث واالختالف-هايدغر ضد هيجل 

84593 PH 0785 سارترجون بول  تعالي األنا موجود 

84594 PH 0786 جون بول سارتر تعالي األنا موجود 

84595 PH 0787 جون بول سارتر تعالي األنا موجود 



84629 PH 0788  السيد نفادي  واالحتمال بين الفلسفة والعلمالضرورة 

84630 PH 0789 السيد نفادي  الضرورة واالحتمال بين الفلسفة والعلم 

84631 PH 0790 السيد نفادي  الضرورة واالحتمال بين الفلسفة والعلم 

84635 PH 0791 محمود سيدأحمد دلتاي وفلسفة الحياة 

84636 PH 0792 محمود سيدأحمد دلتاي وفلسفة الحياة 

84637 PH 0793  محمود سيدأحمد وفلسفة الحياةدلتاي 

84621 PH 0794 
المجلد االول: المنطق وفلسفة - هيجل 

 -الطبيعة
 ولتر ستيس

84614 PH 0795 أحمد عبد الحليم عطية االنسان في فلسفة فيورباخ 

84616 PH 0796 أحمد عبد الحليم عطية االنسان في فلسفة فيورباخ 

84615 PH 0797 أحمد عبد الحليم عطية االنسان في فلسفة فيورباخ 

84092 PH 0798 مصطفى عبده الدين واالبداع 

  PH 0799 
سلسلة اعالم الفكر  - غرامشي 

 -العالمي

ترجمة:  -انطونيو بوزوليني 

 سمير كرم

  PH 0800 
سلسلة اعالم الفكر  - غرامشي 

 -العالمي

ترجمة:  -انطونيو بوزوليني 

 سمير كرم

  PH 0801 
سلسلة اعالم الفكر -أوغست كونت 

 -العالمي

ترجمة: منى -جان الكروا 

 النجار الرافعي



  PH 0802  سلسلة اعالم الفكر العالمي- دوركيم - 
ترجمة: مسعود -جان دوقينيو 

 الحوند سليم مكسور

  PH 0803 الدين بسيوني رسالنصالح  الفكر السياسي عند الماوردي 

  PH 0804 صالح الدين بسيوني رسالن الفكر السياسي عند الماوردي 

  PH 0805 االناسة البنيانية 
ترجمة: - كلود ليفي ستروس 

 حسن قبيسي

  PH 0806 االناسة البنيانية 
ترجمة: - كلود ليفي ستروس 

 حسن قبيسي

  PH 0807 برهان غليون اغتيال العقل 

  PH 0808 برهان غليون اغتيال العقل 

  PH 0809 مالك بن نبي تأمالت 

  PH 0810  سامي خرطبيل  الوجود والقيمة 

  PH 0811 فلسفة الرفض 
ترجمة:  -غاستون بشالر 

 خليل أحمد خليل

  PH 0812 يعقوب فام البراجماتزم أو مذهب الذرائع 

  PH 0813 
فلسفة االستشراق وآثارها في االدب 

 العربي المعاصر
 أحمد سمايلوفتش



  PH 0814 
فلسفة االستشراق وآثارها في االدب 

 العربي المعاصر
 أحمد سمايلوفتش

  PH 0815 
فلسفة االستشراق وآثارها في االدب 

 العربي المعاصر
 أحمد سمايلوفتش

  PH 0816 
فلسفة االستشراق وآثارها في االدب 

 العربي المعاصر
 أحمد سمايلوفتش

  PH 0817 

من الوعي االسطوري الى بدايات  

التفكير الفلسفي النظري                  

 - بالد الرافدين تحديدا-

 الباسط سيدا عبد

  PH 0818 
من فالسفة المشرق واالسالم -الكندي 

 في العصور الوسطى

محمد -الشيخ كامل نحمد 

 عويضة

  PH 0819 
من فالسفة المشرق واالسالم -الكندي 

 في العصور الوسطى

محمد -كامل نحمد الشيخ  

 عويضة

  PH 0820 أحمد شمس الدين فلسفته - أثاره -الفارابي حياته 

  PH 0821 ترجمة: محمد بن بار األمير .ن . ماكيافلي 

  PH 0822 ترجمة: محمد بن بار األمير .ن . ماكيافلي 

  PH 0823 هيجل والديمقراطية 
ترجمة: امام - ميشيل متياس 

 عبد الفتاح امام

  PH 0824 عثمان الخشبمحمد  المجتمع المدني عند هيغل 

  PH 0825 هيجل والمجتمع 
بيار ماشيري -جان بيار لوفيقر 

 ترجمة: منصور القاضي-



  PH 0826 
بحث في األصول -المنهج البنيوي 

 -والمبادئ والتطبيقات
 الزواوي بغورة

  PH 0827 
هل سقطت النظرية الماركسية اللينية في 

 االمتحان العملي
 نذير جزماتي

  PH 0828 
بين نسبة فيرابند  -االبستمولوجيا 

 -وموضوعية شالمرز
 عادل عوض

  PH 0829 
بين نسبة فيرابند  -االبستمولوجيا 

 -وموضوعية شالمرز
 عادل عوض

  PH 0830 عبد الرحمن بدوي االخالق عند كنت 

  PH 0831  عبد الرحمن بدوي عند كنتاالخالق 

  PH 0832 فايزة أنور شكري القيم االخالقية بين الفلسفة والعلم 

  PH 0833 جورج لوكاش غوته وعصره 

  PH 0834 قنصوةصالح  فلسفة العلم 

  PH 0835 صالح قنصوة فلسفة العلم 

  PH 0836 حي بن يقضان   

  PH 0837 أميرة حلمي مطر فلسفة الجمال وأعالمها ومذاهبها 

  PH 0838 أميرة حلمي مطر فلسفة الجمال وأعالمها ومذاهبها 



5672/99 PH 0839 عصام الدين محمد علي تاريخ الفلسفة االسالمية 

5974/99 PH 0840 عصام الدين محمد علي تاريخ الفلسفة االسالمية 

5673/99 PH 0841 عصام الدين محمد علي تاريخ الفلسفة االسالمية 

84796/06 PH 0842 
الجزء األول: الفلسفة  -تاريخ الفلسفة

 اليونانية 
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84797/06 PH 0843 
الجزء الثاني: الفلسفة  -تاريخ الفلسفة

 الهلنستية والرومانية
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84798/06 PH 0844 
الجزء الثالث: العصر  -تاريخ الفلسفة

 الوسيط والنهضة 
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84799/06 PH 0845 
الجزء الرابع: القرن  -تاريخ الفلسفة

 السابع عشر
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84800/06 PH 0846 
الجزء الخامس: القرن  -تاريخ الفلسفة

 الثامن عشر
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84801/06 PH 0847 
الجزء السادس: القرن  -تاريخ الفلسفة

 التاسع عشر
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84802/06 PH 0848 
الجزء السابع: الفلسفة  -تاريخ الفلسفة

 الحديثة
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84789/06 PH 0849 
الجزء األول: الفلسفة  -تاريخ الفلسفة

 اليونانية 
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84792 PH 0850 
الجزء الثاني: الفلسفة  -تاريخ الفلسفة

 الهلنستية والرومانية
 برهييه/تر:جورج طرابيشياميل 



84791/06 PH 0851 
الجزء الثالث: العصر  -تاريخ الفلسفة

 الوسيط والنهضة 
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84790/06 PH 0852 
الجزء الرابع: القرن  -تاريخ الفلسفة

 السابع عشر
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84793/06 PH 0853 
الجزء الخامس: القرن  -تاريخ الفلسفة

 الثامن عشر
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84794/06 PH 0854 
الجزء السادس: القرن  -الفلسفةتاريخ 

 التاسع عشر
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84795/06 PH 0855 
الجزء السابع: الفلسفة  -تاريخ الفلسفة

 الحديثة
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

84856/06 PH 0856 سبينوزا/تر:حسن حنفي رسالة في الالهوت والسياسة 

84855/06 PH 0857 سبينوزا/تر:حسن حنفي رسالة في الالهوت والسياسة 

02432/07 PH 0858 سبينوزا/تر:حسن حنفي رسالة في الالهوت والسياسة 

02433/07 PH 0859 سبينوزا/تر:حسن حنفي رسالة في الالهوت والسياسة 

85173/07 PH 0860 
وضع لجنة من -الموسوعة الفلسفية 

 العلماء واألكادميين السوفياتين

ب.يودين/تر:سمير  -م.روزنتال

 كرم

84788/06 PH 0861 
-المناطقة-معجم الفالسفة (الفالسفة

 المتصوفون)-الالهوتيون-المتكلمون
 جورج طرابيشي

84787/06 PH 0862 
-المناطقة-معجم الفالسفة (الفالسفة

 المتصوفون)-الالهوتيون-المتكلمون
 طرابيشيجورج 



02387/07 PH 0863 
المناحي الجديدة للفكر الفلسفي 

 المعاصر
 سالم يفوت

02388/07 PH 0864 
المناحي الجديدة للفكر الفلسفي 

 المعاصر
 سالم يفوت

84751/06 PH 0865 
المناحي الجديدة للفكر الفلسفي 

 المعاصر
 سالم يفوت

84752/06 PH 0866 
المناحي الجديدة للفكر الفلسفي 

 المعاصر
 سالم يفوت

84753/06 PH 0867 
الجديدة للفكر الفلسفي المناحي 

 المعاصر
 سالم يفوت

84754/06 PH 0868 
المناحي الجديدة للفكر الفلسفي 

 المعاصر
 سالم يفوت

02450/07 PH 0869  سالم يفوت - قراءة تاريخية-النص والتاريخ 

02451/07 PH 0870  سالم يفوت - قراءة تاريخية-النص والتاريخ 

02452/07 PH 0871  سالم يفوت - قراءة تاريخية-النص والتاريخ 

84861/06 PH 0872 
صدام الثقافة -واالسالم أوروبا 

 -والحداثة
 هشام جعليط

84862/06 PH 0873 
صدام الثقافة -أوروبا واالسالم 

 -والحداثة
 هشام جعليط

84863/06 PH 0874 
صدام الثقافة -أوروبا واالسالم 

 -والحداثة
 هشام جعليط

84864/06 PH 0875 
صدام الثقافة -أوروبا واالسالم 

 -والحداثة
 هشام جعليط

02415/07 PH 0876 
مقاربات -أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر 

 -نقدية وسجالية
 علي حرب



84742/06 PH 0877 
مقاربات -أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر 

 -نقدية وسجالية
 علي حرب

84743/06 PH 0878 
مقاربات -أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر 

 -نقدية وسجالية
 علي حرب

84741/06 PH 0879 
مقاربات -الحقيقة ورهانات الفكر أسئلة 

 -نقدية وسجالية
 علي حرب

84731/06 PH 0880 نبيهة قارة الفلسفة والتأويل 

84730/06 PH 0881 نبيهة قارة الفلسفة والتأويل 

84729/06 PH 0882 نبيهة قارة الفلسفة والتأويل 

84728/06 PH 0883 نبيهة قارة الفلسفة والتأويل 

84727/06 PH 0884 
الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة 

 - الحالج وابن عربي نمودجا-الصوفية 
 محمد الكحالوي

84726/06 PH 0885 
الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة 

 - الحالج وابن عربي نمودجا-الصوفية 
 محمد الكحالوي

84725/06 PH 0886 
الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة 

 - الحالج وابن عربي نمودجا-الصوفية 
 محمد الكحالوي

84735/06 PH 0887 عبد السالم بنعبد العالي في الترجمة 

84737/06 PH 0888 عبد السالم بنعبد العالي في الترجمة 

84738/06 PH 0889  عبد السالم بنعبد العالي الترجمةفي 



84736/06 PH 0890 عبد السالم بنعبد العالي في الترجمة 

85134/07 PH 0891 
بحوث في نظرية - من المعرفة إلى العقل 

 العقل عند العرب
 محمد المصباحي

85135/07 PH 0892 
بحوث في نظرية - من المعرفة إلى العقل 

 العقل عند العرب
 محمد المصباحي

85133/07 PH 0893 
بحوث في نظرية - من المعرفة إلى العقل 

 العقل عند العرب
 محمد المصباحي

84860/06 PH 0894 

المؤرخون العرب والفتنة الكبرى (القرن 

دراسة - القرن الرابع الهجري) - األول

 -تاريخية منهجية

 عدنان محمد ملحم

84859/06 PH 0895 

العرب والفتنة الكبرى (القرن المؤرخون 

دراسة - القرن الرابع الهجري) - األول

 -تاريخية منهجية

 عدنان محمد ملحم

84666/06 PH 0896 
قراءة في جدلية الدين - دولة الشريعة 

 -والسياسة عند ابن سينا
 علي عباس مراد

84665/06 PH 0897 
قراءة في جدلية الدين - دولة الشريعة 

 -والسياسة عند ابن سينا
 علي عباس مراد

85142/07 PH 0898 
المفهوم العقالني -هكذا تكلم العقل 

 - للدين
 حيدر غيبة

85143/07 PH 0899 
المفهوم العقالني -هكذا تكلم العقل 

 - للدين
 حيدر غيبة

85129/07 PH 0900 هيغل/تر: مصطفى صفوان علم ظهور العقل 

85130/07 PH 0901 هيغل/تر: مصطفى صفوان علم ظهور العقل 



85144/07 PH 0902 ف.فولغين/تر:هنرييت عبودي فلسفة األنوار 

85145/07 PH 0903 ف.فولغين/تر:هنرييت عبودي فلسفة األنوار 

02462/07 PH 0904 
بحث في أدبيات - الحركي االسالم 

 - األحزاب والحركات االسالمية
 عبد الرحيم بوهاها

02461/07 PH 0905 
بحث في أدبيات - االسالم الحركي 

 - األحزاب والحركات االسالمية
 عبد الرحيم بوهاها

02502/07 PH 0906 سالم يفوت مكانة العلم في الثقافة العربية 

02503/07 PH 0907 سالم يفوت مكانة العلم في الثقافة العربية 

00303/07 PH 0908 
الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة 

 اليونان والتصوف االسالمي
 البيروني

00302/07 PH 0909 
الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة 

 اليونان والتصوف االسالمي
 البيروني

85340/07 PH 0910 مبادئ علم المنطق 
أبو عبد الرحمن األخضر 

 األحضري

85341/07 PH 0911 مبادئ علم المنطق 
أبو عبد الرحمن األخضر 

 األحضري

02460/07 PH 0912 اسالم عصور االنحطاط 
عبد الباسط -هالة الورتاني

 قموري

02459/07 PH 0913 اسالم عصور االنحطاط 
عبد الباسط -هالة الورتاني

 قموري

03481/08 PH 0914 تيسير شيخ األرض دراسة فلسفية-الوجود والصيرورة 



03480/08 PH 0915 تيسير شيخ األرض دراسة فلسفية-الوجود والصيرورة 

85116/07 PH 0916 موسى والتوحيد 
سيغموند فرويد/تر: جورج 

 طرابيشي

85117/07 PH 0917 موسى والتوحيد 
فرويد/تر: جورج سيغموند 

 طرابيشي

85150/07 PH 0918 سالم حميش الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 

85151/07 PH 0919 سالم حميش الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 

85131/07 PH 0920 
نقد "المنعطف اللغوي" - الفلسفة زاللغة 

 -في الفلسفة المعاصرة
 الزواوي بغورة

85132/07 PH 0921 
نقد "المنعطف اللغوي" - الفلسفة زاللغة 

 -في الفلسفة المعاصرة
 الزواوي بغورة

85162/07 PH 0922 
مباحث في -العقل والشريعة 

 -االبستمولوجيا العربية االسالمية
 مهدي فضل اهللا

85163/07 PH 0923 
مباحث في -العقل والشريعة 

 -االبستمولوجيا العربية االسالمية
 مهدي فضل اهللا

02349/07 PH 0924 منجي لسود إسالم الفالسفة 

02350/07 PH 0925 منجي لسود إسالم الفالسفة 

84785/06 PH 0926 
المأزق في الفكر الديني بين النص 

 والواقع
 نضال عبد القادر الصالح

84784/06 PH 0927 
المأزق في الفكر الديني بين النص 

 والواقع
 نضال عبد القادر الصالح



02562/08 PH 0928 محمد مهران مقدمة في المنطق الرمزي 

02563/08 PH 0929 محمد مهران مقدمة في المنطق الرمزي 

84878/06 PH 0930 فلسفة القانون 
وغي - بينوا فريدمان

 هارشر/تر:محمد وطفه

84872/06 PH 0931 
التطور الحيوي لدى فالسفة مبدأ 

 اإلسالم
 محفوظ علي عزام

02447/07 PH 0932 

الحراك الثقافي في -التاريخ واألسطورة 

المنطقة (العربية) قديما نقد وبناءات 

 تصورية

 عبد الهادي عبد الرحمن

85167/07 PH 0933 مختاري الفجاري نقد العقل االسالمي عند محمد أركون 

02449/07 PH 0934 

نحو طاولة حوار بين المشروعين القومي 

واالسالمي (أبحاث وحواراث في القومية 

 والدين)

 حسن خليل غريب

02498/07 PH 0935 
فكرة -المدخل إلى علم الجمال 

 -الجمال
 هيغل /تر: جورج طرابيشي

03564/08 PH 0936 مداخل الفلسفة المعاصرة 
فريدريك -أندريه نواراي

 بون/تر: خليل أحمد خليل

02619/08 PH 0937 ابراهيم محمد تركي قطوف من حدائق الفلسفة االسالمية 

02618/08 PH 0938 ابراهيم محمد تركي قطوف من حدائق الفلسفة االسالمية 

02606/08 PH 0939  ابراهيم محمد تركي - أصوله وتطوراته-االسالمي التصوف 



02607/08 PH 0940  ابراهيم محمد تركي - أصوله وتطوراته-التصوف االسالمي 

02626/08 PH 0941  ابراهيم محمد تركي قضايا ومناقشات-في الفكر الصوفي 

02627/08 PH 0942  ابراهيم محمد تركي قضايا ومناقشات-في الفكر الصوفي 

02628/08 PH 0943 ابراهيم محمد تركي ما الفلسفة؟ 

02629/08 PH 0944 ابراهيم محمد تركي ما الفلسفة؟ 

05527/08 PH 0945 
الفلسفة والفالسفة في المشرق 

 االسالمي
 ابراهيم محمد تركي

05526/08 PH 0946 
الفلسفة والفالسفة في المشرق 

 االسالمي
 ابراهيم محمد تركي

02626/08 PH 0947 
قضايا -في فلسفة الحضارة 

 - ومناقشات
 ابراهيم محمد تركي

02617/08 PH 0948 
قضايا -الحضارة في فلسفة 

 - ومناقشات
 ابراهيم محمد تركي

05523/08 PH 0949 بول موى/تر: فؤاد زكريا المنطق وفلسفة العلوم 

05522/08 PH 0950 بول موى/تر: فؤاد زكريا المنطق وفلسفة العلوم 

02592/08 PH 0951 فؤاد زكريا آفاق الفلسفة 

02593/08 PH 0952 فؤاد زكريا آفاق الفلسفة 

02625/08 PH 0953 
الحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية 

 المعاصرة
 فؤاد زكريا



02624/08 PH 0954 
الحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية 

 المعاصرة
 فؤاد زكريا

02623/08 PH 0955 فؤاد زكريا الصحوة االسالمية في ميزان العقل 

02622/08 PH 0956 فؤاد زكريا الصحوة االسالمية في ميزان العقل 

02638/08 PH 0957 
الفلسفة -تاريخ الفكر  الفلسفي 

 - اليونانية من طاليس إلى أفالطون
 محمد علي أبو ريان

02639/08 PH 0958 
الفلسفة -تاريخ الفكر  الفلسفي 

 - اليونانية من طاليس إلى أفالطون
 محمد علي أبو ريان

02594/08 PH 0959 
اأرسطو -تاريخ الفكر  الفلسفي 

 -والمدارس المتأخرة
 محمد علي أبو ريان

02595/08 PH 0960 
اأرسطو -تاريخ الفكر  الفلسفي 

 -والمدارس المتأخرة
 محمد علي أبو ريان

02596/08 PH 0961 ياسين خليل محاضرات في المنطق الرياضي 

02597/08 PH 0962 ياسين خليل محاضرات في المنطق الرياضي 

02598/08 PH 0963 

دراسة تحليلية - نظرية أرسطو المنطقية 

لنظرية أرسطو في اللغة والمربع المنطقي 

 والقياس الحملي وقياس الجهات

 ياسين خليل

02599/08 PH 0964 

دراسة تحليلية - نظرية أرسطو المنطقية 

لنظرية أرسطو في اللغة والمربع المنطقي 

 والقياس الحملي وقياس الجهات

 ياسين خليل



02604/08 PH 0965  عبد الفتاح أحمد فؤاد الفلسفي والتفكير العلميالتفكير 

02605/08 PH 0966 عبد الفتاح أحمد فؤاد التفكير الفلسفي والتفكير العلمي 

02610/08 PH 0967 
االسالم والصوفية وموقف أهل فالسفة 

 السنة منهم
 عبد الفتاح أحمد فؤاد

02611/08 PH 0968 
فالسفة االسالم والصوفية وموقف أهل 

 السنة منهم
 عبد الفتاح أحمد فؤاد

02620/08 PH 0969 
مدخل إلى -الصواب والخطأ فلسفة 

 - النظرية األخالقية

برنار مايو/تر: وفاء عبد الحليم 

 محمود

02621/08 PH 0970 
مدخل إلى -فلسفة الصواب والخطأ 

 - النظرية األخالقية

برنار مايو/تر: وفاء عبد الحليم 

 محمود

02631/08 PH 0971 هالة محجوب خضر علم الجمال وقضاياه 

02633/08 PH 0972 هالة محجوب خضر االبداع االلهي بين الجمال والجالل 

02615/08 PH 0973 
الفلسفة والنزعة االنسانية (الفكر 

 البرجماتي نمودجا)
 محمد عبد الحفيظ

02614/08 PH 0974 
الفلسفة والنزعة االنسانية (الفكر 

 البرجماتي نمودجا)
 محمد عبد الحفيظ

02636/08 PH 0975 مجدي كيالني الفلسفة اليونانية من منظور معاصر 

02637/08 PH 0976 مجدي كيالني الفلسفة اليونانية من منظور معاصر 

02613/08 PH 0977 
علم الحوار العربي االسالمي أدابه 

 وأصوله
 خالد حربي



02612/08 PH 0978 
علم الحوار العربي االسالمي أدابه 

 وأصوله
 خالد حربي

05529/08 PH 0979 هاني محمد رشاد الوجود والالوجود في جدل أفالطون 

05528/08 PH 0980 هاني محمد رشاد الوجود والالوجود في جدل أفالطون 

05525/08 PH 0981 

-الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها 

الجزء األول:من مرحلة األسطورية وحتى 

 أفلطون

 محمد جمال الكيالني

05524/08 PH 0982 

-الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها 

الجزء األول:من مرحلة األسطورية وحتى 

 أفلطون

 محمد جمال الكيالني

02609/08 PH 0983 محمود فهمي زيدان المنطق الرمزي ونشأته وتطوره 

02608/08 PH 0984 محمود فهمي زيدان المنطق الرمزي ونشأته وتطوره 

02603/08 PH 0985 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء -أحمد محمود صبحي

 عبد السالم جعفر

02602/08 PH 0986 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء -أحمد محمود صبحي

 عبد السالم جعفر

02601/08 PH 0987 
مآثر علماء العرب والمسلمين في تاريخ 

 العلوم والمناهج
 عبده أبازيد صابر

01262/07 PH 0988 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم



01258/07 PH 0989 

الفلسفي عند العرب نصوص المصطلح 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01259/07 PH 0990 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01248/07 PH 0991 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01249/07 PH 0992 

الفلسفي عند العرب نصوص المصطلح 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01250/07 PH 0993 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01251/07 PH 0994 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01261/07 PH 0995 

الفلسفي عند العرب نصوص المصطلح 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01257/07 PH 0996 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم



01255/07 PH 0997 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01254/07 PH 0998 

الفلسفي عند العرب نصوص المصطلح 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01260/07 PH 0999 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01256/07 PH 1000 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01252/07 PH 1001 

الفلسفي عند العرب نصوص المصطلح 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

01253/07 PH 1002 

المصطلح الفلسفي عند العرب نصوص 

من التراث الفلسفي في حدود األشياء 

 ورسومها

 عبد االمير االعسم

02564/08 PH 1003 
الفلسفة ومباحثها من ترجمة المدخل 

 إلى الميتافيزيقا
 محمد علي ابو ريان

02565/08 PH 1004 
الفلسفة ومباحثها من ترجمة المدخل 

 إلى الميتافيزيقا
 محمد علي ابو ريان

02572/08 PH 1005 
الجزء األول: من - تاريخ الفكر الفلسفي

 طاليس إلى أفلطون 
 محمد علي ابو ريان



02573/08 PH 1006 
الجزء األول: من - تاريخ الفكر الفلسفي

 طاليس إلى أفلطون 
 محمد علي ابو ريان

02568/08 PH 1007 
الجزء - تاريخ الفكر الفلسفي

 الثاني:أرسطو والمدارس المتأخرة
 محمد علي ابو ريان

02569/08 PH 1008 
الجزء - الفكر الفلسفيتاريخ 

 الثاني:أرسطو والمدارس المتأخرة
 محمد علي ابو ريان

02570/08 PH 1009 

تاريخ الفكر الفلسفي في االسالم 

الفلسفة -علم الكالم- المقدمات

 اإلسالمية

 محمد علي ابو ريان

02571/08 PH 1010 

تاريخ الفكر الفلسفي في االسالم 

الفلسفة -علم الكالم- المقدمات

 اإلسالمية

 محمد علي ابو ريان

02579/08 PH 1011 علي عبد المعطي محمد المدخل على الفلسفة 

02578/08 PH 1012 علي عبد المعطي محمد المدخل على الفلسفة 

02586/08 PH 1013 رواد الفلسفة الحديثة 
راوية - علي عبد المعطي محمد

 عبد المنعم عباس

02587/08 PH 1014 رواد الفلسفة الحديثة 
راوية - علي عبد المعطي محمد

 عبد المنعم عباس

02575/08 PH 1015  محمد محمد  قاسم مدخل على الفلسفة 

02574/08 PH 1016  محمد محمد  قاسم مدخل على الفلسفة 

02576/08 PH 1017 محمد محمد  قاسم المدخل على المنطق الصوري 



02577/08 PH 1018 محمد محمد  قاسم المدخل على المنطق الصوري 

02589/08 PH 1019 عباس محمد حسن سليمان دراسات في الفلسفة االسالمية 

02588/08 PH 1020  عباس محمد حسن سليمان في الفلسفة االسالميةدراسات 

02581/08 PH 1021 مذاهب فلسفية حديثة 
صفاء - راوية عبد المنعم عباس 

 عبد السالم جعفر

02580/08 PH 1022  فلسفية حديثةمذاهب 
صفاء - راوية عبد المنعم عباس 

 عبد السالم جعفر

02591/08 PH 1023 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء  - أحمد محمود صبحي 

 عبد السالم جعفر

02590/08 PH 1024 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء  - أحمد محمود صبحي 

 عبد السالم جعفر

02566/07 PH 1025 
االصيل والدخيل في الفكر االسالمي 

 في علم الكالم-1
 محمد أحمد عبد القادر

02567/08 PH 1026 
االصيل والدخيل في الفكر االسالمي 

 في علم الكالم-1
 محمد أحمد عبد القادر

02585/08 PH 1027 السالم علي جعفرصفاء عيد  محاولة جديدة لقرلءة فريدريش نيتشه 

02584/08 PH 1028 صفاء عيد السالم علي جعفر محاولة جديدة لقرلءة فريدريش نيتشه 

02583/08 PH 1029 فايزة أنو شكري القيم األخالقية 

03509/08 PH 1030 
بحوث في - فلسفة العالي والمتعالي 

 األنطولوجيا الكوزمولوجية والميتافيزيقا
 علي محمد إسبر



03508/08 PH 1031 
بحوث في - العالي والمتعالي فلسفة 

 األنطولوجيا الكوزمولوجية والميتافيزيقا
 علي محمد إسبر

03506/08 PH 1032 
بحوث في - فلسفة العالي والمتعالي 

 األنطولوجيا الكوزمولوجية والميتافيزيقا
 علي محمد إسبر

03507/08 PH 1033 
بحوث في - فلسفة العالي والمتعالي 

 األنطولوجيا الكوزمولوجية والميتافيزيقا
 علي محمد إسبر

00193/07 PH 1034 تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 
كارل ياسبرز/تقديم: عبد 

 الغفار مكاوي

00194/07 PH 1035 تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 
كارل ياسبرز/تقديم: عبد 

 الغفار مكاوي

00192/07 PH 1036 تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 
كارل ياسبرز/تقديم: عبد 

 الغفار مكاوي

00675/07 PH 1037 
الفينومينولوجيا المنطق عند إدمون 

 هسرل
 يوسف سليم سالمة

00674/07 PH 1038 
الفينومينولوجيا المنطق عند إدمون 

 هسرل
 يوسف سليم سالمة

0673/07 PH 1039 
المنطق عند إدمون الفينومينولوجيا 

 هسرل
 يوسف سليم سالمة

02480/07 PH 1040 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر: مجاهد 

 عبد المنعم مجاهد

02479/07 PH 1041 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر: مجاهد 

 عبد المنعم مجاهد

00596/07 PH 1042 
ما وراء الخير والشر تباشير فلسفة 

 للمستقبل

فريدريك نيتشه/تر: مجيزيال 

 فالور حجار



00597/07 PH 1043 
ما وراء الخير والشر تباشير فلسفة 

 للمستقبل

نيتشه/تر: مجيزيال فريدريك 

 فالور حجار

85174/07 PH 1044 األسس الفلسفية للفيزياء 
رزدلف كارنان/تر: السيد 

 نقادي

00676/07 PH 1045 أحمد عبد الحليم عطية اإلنسان في فلسفة فيورباخ 

00778/07 PH 1046 أحمد عبد الحليم عطية اإلنسان في فلسفة فيورباخ 

0677/07 PH 1047 أحمد عبد الحليم عطية اإلنسان في فلسفة فيورباخ 

00292/07 PH 1048 
تأويل جديد -العقل وما بعد الطبيعة 

 -لفسفتي هيوم وكانط
 محمد عثمان الخشب

00294/07 PH 1049 
تأويل جديد -العقل وما بعد الطبيعة 

 -لفسفتي هيوم وكانط
 محمد عثمان الخشب

00293/07 PH 1050 
تأويل جديد -العقل وما بعد الطبيعة 

 -لفسفتي هيوم وكانط
 محمد عثمان الخشب

00600/07 PH 1051 حبيب الشاروني  فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية 

00599/07 PH 1052  حبيب الشاروني  الجسم في الفلسفة الوجوديةفكرة 

00598/07 PH 1053 حبيب الشاروني  فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية 

03535/08 PH 1054 
المعرفة وحدودها عند محي الدين بن 

 عربي

محمد علي هيفرو 

ديركي/تقديم: عبد الكريم 

 اليافي



03536/08 PH 1055 
المعرفة وحدودها عند محي الدين بن 

 عربي

هيفرو محمد علي 

ديركي/تقديم: عبد الكريم 

 اليافي

03517/08 PH 1056  هيغل/تر:إمام عبد الفتاح إمام العلوم الفلسفيةموسوعة 

03516/08 PH 1057 هيغل/تر:إمام عبد الفتاح إمام موسوعة العلوم الفلسفية 

00269/07 PH 1058 
وثائق من األصول - اإليديولوجية 

 -الفلسفية

فادية/تر: أمينة رشيد ميشل 

 سيد البحراوي

00270/07 PH 1059 
وثائق من األصول - اإليديولوجية 

 -الفلسفية

ميشل فادية/تر: أمينة رشيد 

 سيد البحراوي

00235/07 PH 1060 

والتعدد في الفكر العلمي الوحدة 

هنري بوانكاري وقسمة -الحديث 

 - العلم

 الميلودي شغموم

00236/07 PH 1061 

الوحدة والتعدد في الفكر العلمي 

هنري بوانكاري وقسمة -الحديث 

 - العلم

 الميلودي شغموم

00126/07 PH 1062 
أرسطو دعوة للفلسفة ( كتاب مفقودة 

 ألرسطو)
 أرسطوتر: عبد الغفار مكاوي

00127/07 PH 1063 
أرسطو دعوة للفلسفة ( كتاب مفقودة 

 ألرسطو)
 أرسطوتر: عبد الغفار مكاوي

03485/08 PH 1064  مليتش ودفاع سقراطإدعاء 
أفالطون/تر: األب إيزيدور أبو 

 حنا



3486/08 PH 1065 إدعاء مليتش ودفاع سقراط 
أفالطون/تر: األب إيزيدور أبو 

 حنا

00134/07 PH 1066 ألتوسير/تر: نادر ذكرىلوي  مونتسكيو السياسة والتاريخ 

00135/07 PH 1067 لوي ألتوسير/تر: نادر ذكرى مونتسكيو السياسة والتاريخ 

00145/07 PH 1068 دان سبيربر البنيوية في األنتروبولوجيا 

00144/07 PH 1069 دان سبيربر البنيوية في األنتروبولوجيا 

00087/07/ PH 1070 تعالي األنا موجود 
جان بول سارتر/تر: حسن 

 حنفي

00088/07 PH 1071 تعالي األنا موجود 
سارتر/تر: حسن جان بول 

 حنفي

00042/07 PH 1072 
محمد بن عبد الجبار -فلسفة التصوف 

 النفري
 جمال أحمد سعيد المرزوقي

00306/07 PH 1073 
السببية في العلم وعالقة المبدأ السببي 

 بالمنطق الشرطي
 نفادي السيد 

00607/07 PH 1074 هذا هو االنسان 
فريدريش نيتشه/تر: علي 

 مصباح

00608/07 PH 1075 هذا هو االنسان 
فريدريش نيتشه/تر: علي 

 مصباح

02476/07 PH 1076 هذا هو االنسان 
فريدريش نيتشه/تر: علي 

 مصباح

02477/07 PH 1077 هذا هو االنسان 
فريدريش نيتشه/تر: علي 

 مصباح



02478/07 PH 1078 هذا هو االنسان 
فريدريش نيتشه/تر: علي 

 مصباح

02470/07 PH 1079 تأسيس ميتافيزيقا األحداث 
أمانويل كانت/تر: عبد الغفار 

 مكاوي

02471/07 PH 1080 تأسيس ميتافيزيقا األحداث 
أمانويل كانت/تر: عبد الغفار 

 مكاوي

02472/07 PH 1081 تأسيس ميتافيزيقا األحداث 
أمانويل كانت/تر: عبد الغفار 

 مكاوي

02467/07 PH 1082  شاكر النابلسي - جدل فكري -الليبراليون الجدد 

02468/07 PH 1083  شاكر النابلسي - جدل فكري -الليبراليون الجدد 

02469/07 PH 1084  شاكر النابلسي - جدل فكري -الليبراليون الجدد 

02481/07 PH 1085 بول تيليتش/تر: سعيد الغانمي بواعث اإليمان 

02482/07 PH 1086 تيليتش/تر: سعيد الغانميبول  بواعث اإليمان 

02473/07 PH 1087 التصوف اإلسالمي 
تور آندريه/تر: عدنان عباس 

 علي

03451/08 PH 1088 فلسفة التواصل 
جان مارك فيري/تر: عمر 

 مهيبل

03542/08 PH 1089 فلسفة التواصل 
جان مارك فيري/تر: عمر 

 مهيبل

03543/08 PH 1090 فلسفة التواصل 
جان مارك فيري/تر: عمر 

 مهيبل



00177/07 PH 1091  طه عبد الرحمن العربي في االختالف الفلسفيالحق 

00178/07 PH 1092 طه عبد الرحمن الحق العربي في االختالف الفلسفي 

85205/07 PH 1093 طه عبد الرحمن في أمول الحوار وتجديد علم الكالم 

85206/07 PH 1094 طه عبد الرحمن في أمول الحوار وتجديد علم الكالم 

84875/06 PH 1095  طه عبد الرحمن الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة 

84909/06 PH 1096  حوارات آخر القرن-جدل العقل 
ريتشارد كيرني/تر: إلياس فركوح 

 وحنان شرايخة

84908/06 PH 1097  حوارات آخر القرن-جدل العقل 
كيرني/تر: إلياس فركوح ريتشارد  

 وحنان شرايخة

84907/06 PH 1098  حوارات آخر القرن-جدل العقل 
ريتشارد كيرني/تر: إلياس فركوح 

 وحنان شرايخة

00166/07 PH 1099 علي حرب نقد الحقسقة 

00165/07 PH 1100 علي حرب نقد الحقسقة 

00171/07 PH 1101 عبد اهللا العربوي مفهوم الحرية 

00172/07 PH 1102 عبد اهللا العربوي مفهوم الحرية 

00163/07 PH 1103 جاسم حسن العلوي العالم بين العلم والفلسفة 



00164/07 PH 1104 العلويجاسم حسن  العالم بين العلم والفلسفة 

84873/06 PH 1105 علي حرب الماهية والعالقة نحو منطق تحويلي 

00154/07 PH 1106 بول ريكور/تر: فؤاد مليت بعد طول تأمل 

01458/07 PH 1107 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01459/07 PH 1108 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01460/07 PH 1109  محمد هادي النظرية الماركسيةنقد 

01461/07 PH 1110 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01462/07 PH 1111 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01463/07 PH 1112 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01464/07 PH 1113 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01465/07 PH 1114 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01466/07 PH 1115 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01467/07 PH 1116 محمد هادي نقد النظرية الماركسية 

01502/07 PH 1117 إسماعيل زروخي دراسات في الفكر العربي المعاصر 

0 1503 PH 1118 إسماعيل زروخي دراسات في الفكر العربي المعاصر 



0 1350 PH 1119 إسماعيل زروخي دراسات في الفكر العربي المعاصر 

 0 1531 PH 1120  إسماعيل زروخي في الفكر العربي المعاصردراسات 

01348/07 PH 1121 إسماعيل زروخي حوارات إنسانية في الثقافة العربية 

01349/07 PH 1122 إسماعيل زروخي حوارات إنسانية في الثقافة العربية 

01309/07 PH 1123 
إتجاهات  وشخصيات في الفلسفة 

 المعاصرة
 فريدة غيوة

01310/07 PH 1124 
إتجاهات  وشخصيات في الفلسفة 

 المعاصرة
 فريدة غيوة

01311/07 PH 1125 
إتجاهات  وشخصيات في الفلسفة 

 المعاصرة
 فريدة غيوة

01312/07 PH 1126 
إتجاهات  وشخصيات في الفلسفة 

 المعاصرة
 فريدة غيوة

01305/07 PH 1127 ساعد الخميسي أبحاث في الفلسفة االسالمية 

0306/07 PH 1128 ساعد الخميسي أبحاث في الفلسفة االسالمية 

01307/07 PH 1129 ساعد الخميسي أبحاث في الفلسفة االسالمية 

01308/07 PH 1130  ساعد الخميسي الفلسفة االسالميةأبحاث في 

00318/07 PH 1131 يحي محمد نقد العقل العربي في الميزان 

00319/07 PH 1132 يحي محمد نقد العقل العربي في الميزان 



03510/08 PH 1133 محمد يوسف خضر في حقائق الوجود 

03511/08 PH 1134 محمد يوسف خضر في حقائق الوجود 

00320/07 PH 1135 أنس زاهد هكذا سكت نيتشه هكذا تكلم زوربا 

00321/07 PH 1136 أنس زاهد هكذا سكت نيتشه هكذا تكلم زوربا 

00432/07 PH 1137 محمد سعيد العشماوي حصاد العقل 

00433/07 PH 1138 محمد سعيد العشماوي حصاد العقل 

00724/07 PH 1139 رمسيس عوض ملحدون محدثون ومعاصرون 

84955/07 PH 1140  عبد الجبار الرفاعي الدرس الفلسفي في الحوزة العلميةتطور 

84952/07 PH 1141 عبد الجبار الرفاعي تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية 

84953/07 PH 1142 عبد الجبار الرفاعي تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية 

84954/07 PH 1143 عبد الجبار الرفاعي تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية 

85042/07 PH 1144 ماجد الغرباوي إشكالية التجديد 

85044/07 PH 1145 ماجد الغرباوي إشكالية التجديد 

85043/07 PH 1146 ماجد الغرباوي إشكالية التجديد 

85045/07 PH 1147 ماجد الغرباوي إشكالية التجديد 



85202/07 PH 1148 
نظرية المعرفة واالدراكات اإلعتبارية عند 

 الطباطبائي
 علي جابر آل صفا

02557/08 PH 1149 
تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى 

 ابن خلدون
 مصطفى النشار

02556/08 PH 1150 
تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى 

 ابن خلدون
 مصطفى النشار

02561/08 PH 1151 حسين علي فلسفة الفن رؤية جديدة 

02560/08 PH 1152  حسين علي العلم المعاصر ومفهوم االحتمالفلسفة 

02554/08 PH 1153 محمد مهران رشوان أسس التفكير المنطقسي 

02555/08 PH 1154  أمل مبروك نصوص مختارة-الفلسفة الحديثة 

02558/08 PH 1155 عصام عبد اهللا رهان الحداثة وما بعد الحداثة 

03601/08 PH 1156 منير حافظ المعيار الجمالي في فن الالمعقول 

03599/08 PH 1157 منير حافظ المعيار الجمالي في فن الالمعقول 

03600/08 PH 1158 منير حافظ المعيار الجمالي في فن الالمعقول 

03232/08 PH 1159 

حفريات في -النهضة والحداثة في 

مفهوم الكتابة والدولة والوطنية والشرعية 

 الدولية

 محمد علي الكبسي



03233/08 PH 1160 

حفريات في -في النهضة والحداثة 

مفهوم الكتابة والدولة والوطنية والشرعية 

 الدولية

 محمد علي الكبسي

03498/08 PH 1161 محمد علي الكبسي قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

03499/08 PH 1162 محمد علي الكبسي قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

85085/07 PH 1163 

وفي آخره معجم - مبادئ الفلسفة 

ألشهر الفالسفة الدين الذين ورد دكرهم 

 في الكتاب

 أ.س.رايويرت/تر: أحمد أمين

85086/07 PH 1164 

وفي آخره معجم - مبادئ الفلسفة 

ألشهر الفالسفة الدين الذين ورد دكرهم 

 في الكتاب

 أحمد أمين أ.س.رايويرت/تر:

85089/07 PH 1165 

وفي آخره معجم - مبادئ الفلسفة 

ألشهر الفالسفة الدين الذين ورد دكرهم 

 في الكتاب

 أ.س.رايويرت/تر: أحمد أمين

85088/07 PH 1166 

وفي آخره معجم - الفلسفة مبادئ 

ألشهر الفالسفة الدين الذين ورد دكرهم 

 في الكتاب

 أ.س.رايويرت/تر: أحمد أمين

85020/07 PH 1167 

أدب الطريقة وأسرار الحقيقة في رسائل 

الشيخ عبد الرزاق الفاشاني المتوفي 

 هـ730

عاصم إبراهيم المحقق: 

 الكيالي

85019/07 PH 1168 

أدب الطريقة وأسرار الحقيقة في رسائل 

الشيخ عبد الرزاق الفاشاني المتوفي 

 هـ730

المحقق: عاصم إبراهيم 

 الكيالي



84902/06 PH 1169 

النصوص الشيخ نور الدين عبد نقد 

الرحمن بن أحمد الجامي المتوفي 

هـ في شرح، نقص الفصوص 898

للشيخ األكبر محي الدين ابن عربي 

 هـ638الحاتمي المتوفي 

ضبطه: عاصم ابراهيم 

الحسيني الشادلي  - الكيالي

 الدرقاوي

84903/06 PH 1170 

لنصوص الشيخ نور الدين عبد نقد ا

الرحمن بن أحمد الجامي المتوفي 

هـ في شرح، نقص الفصوص 898

للشيخ األكبر محي الدين ابن عربي 

 هـ638الحاتمي المتوفي 

ضبطه: عاصم ابراهيم 

الحسيني الشادلي  - الكيالي

 الدرقاوي

00571/07 PH 1171 
- أفكار- الفلسفة السياسية اليوم 

 رهانات- مجادالت

كريستيان دوالكتمباني/تر: 

 نبيل سعد

00569/07 PH 1172 
- أفكار- الفلسفة السياسية اليوم 

 رهانات- مجادالت

كريستيان دوالكتمباني/تر: 

 نبيل سعد

00570/07 PH 1173 
- أفكار- الفلسفة السياسية اليوم 

 رهانات- مجادالت

كريستيان دوالكتمباني/تر: 

 نبيل سعد

00665/07 PH 1174  أميرة حلمي مطر والعقل في الفلسفة والحضارةعن القيم 

00666/07 PH 1175 أميرة حلمي مطر عن القيم والعقل في الفلسفة والحضارة 



00625/07 PH 1176 
الذات واآلخر بين العرب صورة 

 وإسرائيل
 طه أحمد المستكاوي

00626/07 PH 1177 
صورة الذات واآلخر بين العرب 

 وإسرائيل
 طه أحمد المستكاوي

00747/07 PH 1178 سعيد مراد نظرية السعادة عند فالسفة اإلسالم 

00117/07 PH 1179 يعقوب فام البراجماتية أو مذهب الذرائع 

00116/07 PH 1180 يعقوب فام البراجماتية أو مذهب الذرائع 

00425/07 PH 1181 
كتاب في المنطق - أبو نصر الفارابي 

 العبارة
 محمد سليم سالم

00426/07 PH 1182 
كتاب في المنطق - أبو نصر الفارابي 

 العبارة
 محمد سليم سالم

00412/07 PH 1183 تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل   

00041/07 PH 1184 جمال رجب سيدبي نظرية النفس بين ابن سينا والغزالي 

01387/07 PH 1185 (االبستمولوجيا) أحمد مسعود نظرية المعرفة 

01388/07 PH 1186 (االبستمولوجيا) أحمد مسعود نظرية المعرفة 

01313/07 PH 1187 
بواكير - في فلسفة القيم مقدمات 

 النشأة..وآفاق التواصل األنطولوجي
 عبد اهللا موسى



01314/07 PH 1188 
بواكير - مقدمات في فلسفة القيم 

 النشأة..وآفاق التواصل األنطولوجي
 عبد اهللا موسى

01384/07 PH 1189 
دروس في -من مناهج النقد الفلسفي 

 المنهجية

قواسمي - بن مزيان بن شرقي

 عيساني امحمد -مراد

01383/07 PH 1190 
دروس في -من مناهج النقد الفلسفي 

 المنهجية

قواسمي - بن مزيان بن شرقي

 عيساني امحمد -مراد

03533/08 PH 1191 
إشكالية الوجود والتقنية عند مارتر 

 هيدجر
 ابراهيم أحمد

03534/08 PH 1192 
إشكالية الوجود والتقنية عند مارتر 

 هيدجر
 ابراهيم أحمد

03532/08 PH 1193 
إشكالية الوجود والتقنية عند مارتر 

 هيدجر
 ابراهيم أحمد

03521/08 PH 1194 عمر مهيبل من النسق إلى الذات 

01377/07 PH 1195 
أصول في الخطاب المنهجي (محاولة 

 في المنهجية)
 محمود يعقوبي

01378/07 PH 1196 
أصول في الخطاب المنهجي (محاولة 

 في المنهجية)
 محمود يعقوبي

01375/07 PH 1197 
أصول في الخطاب المنهجي (محاولة 

 في المنهجية)
 محمود يعقوبي

01374/07 PH 1198 
أصول في الخطاب المنهجي (محاولة 

 في المنهجية)
 محمود يعقوبي

03555/08 PH 1199 عطية مسوح الماركسية وأسئلة العصر 

03556/08 PH 1200 عطية مسوح الماركسية وأسئلة العصر 



03557/08 PH 1201  عطية مسوح وأسئلة العصرالماركسية 

03559/08 PH 1202 
الماركسية من فلسفة للتغيير إلى فلسفة 

 للتبرير
 عطية مسوح

03560/08 PH 1203 
الماركسية من فلسفة للتغيير إلى فلسفة 

 للتبرير
 عطية مسوح

03558/08 PH 1204 
الماركسية من فلسفة للتغيير إلى فلسفة 

 للتبرير
 عطية مسوح

84973/07 PH 1205 
صفة تشحد  18االلتفاف إلى الذات (

 الهمة وتختصر الطريق إلى القمة)
 مريم عبد اهللا النعيمي

84974/07 PH 1206 
صفة تشحد  18االلتفاف إلى الذات (

 الهمة وتختصر الطريق إلى القمة)
 مريم عبد اهللا النعيمي

84975/07 PH 1207 
صفة تشحد  18إلى الذات (االلتفاف 

 الهمة وتختصر الطريق إلى القمة)
 مريم عبد اهللا النعيمي

85102/07 PH 1208 
في الفلسفة اإللهية عند -أثر المعتزلة 

 - الكندي
 سليمان أحمد-هناء عبده 

85101/07 PH 1209 
في الفلسفة اإللهية عند -أثر المعتزلة 

 - الكندي
 سليمان أحمد-هناء عبده 

85103/07 PH 1210 
في الفلسفة اإللهية عند -أثر المعتزلة 

 - الكندي
 سليمان أحمد-هناء عبده 

00789/07 PH 1211 فاروق سعد تراث الفكر السياسي قبل األمير وبعده 

00790/07 PH 1212 فاروق سعد تراث الفكر السياسي قبل األمير وبعده 



00791/07 PH 1213 فاروق سعد تراث الفكر السياسي قبل األمير وبعده 

05521/08 PH 1214 

فلسفة البحث في العلوم -نهاية العلم 

الطبيعية واالجتماع تربوية حل ألزمة 

 المنهج في القرن الواحد والعشرين

 أحمد عبد الرحيم السايح

05520/08 PH 1215 

فلسفة البحث في العلوم -نهاية العلم 

الطبيعية واالجتماع تربوية حل ألزمة 

 المنهج في القرن الواحد والعشرين

 أحمد عبد الرحيم السايح

84782/06 PH 1216 
نحو تجاوز -والرخاء السلطة 

 الدكتاتوريين الشيوعية والرأسمالية
 منصور أولسون/تر: ماجدة بركة

84783/06 PH 1217 
نحو تجاوز -السلطة والرخاء 

 الدكتاتوريين الشيوعية والرأسمالية
 منصور أولسون/تر: ماجدة بركة

03632/08 PH 1218 هادي فضل اهللا مدخل إلى الفلسفة 

03631/08 PH 1219 هادي فضل اهللا مدخل إلى الفلسفة 

85171/07 PH 1220 
كتاب كتب - تكلم زرادشت هكذا 

 -للجميع ولم يكتب ألحد

فريدريك نيتشه/تر: ريما ماجد 

 عالء الدين

85170/07 PH 1221 
كتاب كتب - هكذا تكلم زرادشت 

 -للجميع ولم يكتب ألحد

فريدريك نيتشه/تر: ريما ماجد 

 عالء الدين

03577/08 PH 1222 مصطفى حلمي األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم 

03576/08 PH 1223 مصطفى حلمي األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم 

00183/07 PH 1224 فلسفة الحضارة 
ألبرت اشفيتشر/تر: عبد 

 الرحمن بدوي



00184/07 PH 1225 فلسفة الحضارة 
ألبرت اشفيتشر/تر: عبد 

 الرحمن بدوي

2550/08 PH 1226 
الشخصية والحياة الروحية في فلسفة 

 الدين عند برايتمان
 محمد عثمان الخشت

02551/08 PH 1227 
الشخصية والحياة الروحية في فلسفة 

 الدين عند برايتمان
 محمد عثمان الخشت

85218/07 PH 1228 حسن حنفي فشته فيلسوف المقاومة 

85217/07 PH 1229 حسن حنفي فشته فيلسوف المقاومة 

01372/07 PH 1230 
دراسة في فلسفة -المفاهيم العلمية 

 - التحليل
 عقيل حسين عقيل

01373/07 PH 1231 
دراسة في فلسفة -العلمية المفاهيم 

 - التحليل
 عقيل حسين عقيل

85276/07 PH 1232 أبو يعرب المرزوقي وحدة الفكرين الديني والفلسفي 

85277/07 PH 1233 المرزوقيأبو يعرب  وحدة الفكرين الديني والفلسفي 

00604/07 PH 1234 
- مدخل إلى الهرمنيوطيقا -فهم الفهم 

 نظرية التأويل من أفالطون إلى جادامر
 عادل مصطفى

00603/07 PH 1235 
- مدخل إلى الهرمنيوطيقا -الفهم فهم 

 نظرية التأويل من أفالطون إلى جادامر
 عادل مصطفى

02553/08 PH 1236 حسين علي ما هي الفلسفة؟ 

02552/08 PH 1237 
دراسة في فلسفة جون -فلسفة العقل 

 بيرل
 صالح إسماعيل



85399/07 PH 1238 محمد قطب في النفس والمجتمع 

00420/07 PH 1239 أصول أدب الحداثة 
مايكل.هـ.ليفنس/تر: يوسف 

 عبد المسيح ثروة

02527/07 PH 1240 
لينين حول وحدة الحركة الشيوعية 

 العالمية
 لينين

84644/06 PH 1241 محمود حمدي زقروف اإلسالم في تصورات الغرب 

85199/07 PH 1242 أمير عبد العزيز النظرية الماركسية في ميزان اإلسالم 

85198/07 PH 1243 أمير عبد العزيز النظرية الماركسية في ميزان اإلسالم 

00417/07 PH 1244 أبي الوليد بن رشد تلخيص السفسطة 

03066/08 PH 1245 
المادية الديالكتيكية وتاريخ األدب 

 والفلسفة

لوسيان غولدمان/تر: نادر 

 ذكرى

00766/07 PH 1246 
قصة الفلسفة من افالطون إلى جون 

 ديوي

ديورانت/تر: فتح اهللا ول 

 محمد

0005/07 PH 1247 أحمد محمد عليان جدلية العالقة بين الفلسفة واألدب 

03025/08 PH 1248 
جدلية الحرف العربي وفيزيائية الفكر 

 والمادة
 محمد عنبر

02742/08 PH 1249 مفيدكامد الزيدي المدخل إلى فلسفة التاريخ 

02743/08 PH 1250 مفيدكامد الزيدي المدخل إلى فلسفة التاريخ 

01376/07 PH 1251 محمود يعقوبي أصول الخطاب الفلسفي 



06395/09 
PH 

1252/A 
 جوليوس بورتنوى/تر:فؤاد زكريا الفيلسوف وفن الموسيقى

3924/09 
PH 

1252/B 
 بورتنوى/تر:فؤاد زكرياجوليوس  الفيلسوف وفن الموسيقى

5930/09 PH 1253 تر: فؤاد زكريا جمهورية أفالطون 

5927/09 PH 1254 يول موى/تر: فؤاد زكريا المنطق وفلسفة العلوم 

5942/09 PH 1255 هانز ريشبناخ/تر: فؤاد زكريا نشأة الفلسفة العلمية 

05533/08 PH 1256 
هيجل ونشأة النظرية - العقل والثورة 

 االجتماعية
 هربرت ماركيوز/تر: فؤاد زكريا

05532/08 PH 1257 
هيجل ونشأة النظرية - العقل والثورة 

 االجتماعية
 هربرت ماركيوز/تر: فؤاد زكريا

5944/09 PH 1258 
هيجل ونشأة النظرية - العقل والثورة 

 االجتماعية
 هربرت ماركيوز/تر: فؤاد زكريا

05535/08 PH 1259 فؤاد زكريا أفاق الفلسفة 

05534/08 PH 1260 فؤاد زكريا أفاق الفلسفة 

05553/08 PH 1261 
قضايا -في فلسفة الحضارة 

 - ومناقشات
 ابراهيم محمد تركي

05552/08 PH 1262 
قضايا -في فلسفة الحضارة 

 - ومناقشات
 ابراهيم محمد تركي

05558/08 PH 1263 ابراهيم محمد تركي ما الفلسفة ؟ 

05559/08 PH 1264 ابراهيم محمد تركي ما الفلسفة ؟ 



5935/09 PH 1265 ابراهيم محمد تركي علم الكالم بين الدين والفلسفة 

5922 PH 1266 
الفلسفة والفالسفة في المشرق 

 االسالمي
 محمد تركيابراهيم 

05560/06 PH 1267 ابراهيم محمد تركي دراسات في مناهج البحث العلمي 

5943/09 PH 1268 
الفلسفة اليونانية - تاريخ الفكر الفلسفي 

 -من طاليس إلى أفلطون
 محمد علي أبو ريان

05537/08 PH 1269 
الفلسفة اليونانية - تاريخ الفكر الفلسفي 

 -من طاليس إلى أفلطون
 محمد علي أبو ريان

05536/08 PH 1270 
الفلسفة اليونانية - تاريخ الفكر الفلسفي 

 -من طاليس إلى أفلطون
 محمد علي أبو ريان

5941/09 PH 1271 مناهج البحث الفلسفي 
محمود فهمي زيدان/تقديم: 

 محمد فتحي عبد اهللا

5938/09 PH 1272 محمود فهمي زيدان في فلسفة اللغة 

5939/09 PH 1273 محمد فهمي زيدان كنط وفلسفته النظرية 

05567/08 PH 1274 
منطق النظرية العلمية المعاصرة وعالقتها 

 بالواقع التجريبي
 عادل عوض

05566/08 PH 1275 
منطق النظرية العلمية المعاصرة وعالقتها 

 بالواقع التجريبي
 عادل عوض

5916/09 PH 1276 
التحليل النفسي والتحليل الفلسفي 

 العالجي
 عادل عوض

5931/09 PH 1277 
حقيقة الوعي االنساني بين الوحدة 

 والتعداد أو االتصال واالنفصال
 عدل عوض



5915/ PH 1278 
االبستمولوجيا بين نسبية فيرابند 

 وموضوعية شالمرز
 عدل عوض

05928/09 PH 1279 
الجمالية السياقية عند ستيفن النظرية 

 بيبر
 رمضان الصباغ

5918/09 PH 1280 
العالقة بين الفن واألخالق عند جاك 

 ماريتان
 رمضان الصباغ

05929/09 PH 1281 
االطار األخالقي -جماليات الفن 

 واالجتماعي
 رمضان الصباغ

5914 PH 1282 عبد الوهاب جعفر أضواء على الفلسفة الديكارتية 

5923/09 PH 1283 عبد الوهاب جعفر الفلسفة واللغة 

5937/09 PH 1284 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء - أحمد محمد صبحي 

 عبد السالم

5542/08 PH 1285 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء - أحمد محمد صبحي 

 عبد السالم

05543/08 PH 1286 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء - أحمد محمد صبحي 

 عبد السالم

5936/09 PH 1287 أحمد محمد صبحي في فلسفة التاريخ 

05557/08 PH 1288 الفلسفة في القرن العشرين 
ألفريد جولس آبر/تر: بهاء 

 درويش

05556/08 PH 1289 الفلسفة في القرن العشرين 
ألفريد جولس آبر/تر: بهاء 

 درويش



05550/08 PH 1290 
والنزعة االنسانية (الفكر الفلسفة 

 البرجماتي نمودجا)
 محمد عبد الحفيظ

05551/08 PH 1291 
الفلسفة والنزعة االنسانية (الفكر 

 البرجماتي نمودجا)
 محمد عبد الحفيظ

5932/09 PH 1292  محمد عبد الحفيظ في الفلسفة الحديثة والمعاصرةدراسات 

5934/09 PH 1293 محمد عبد الحفيظ دراسات في علم الجمال 

05555/08 PH 1294 
مدخل إلى -فلسفة الصواب والخطأ 

 - النظرية األخالقية

برنارد مايو/تر: وفاء عبد 

 الحليم محمود

5554/08 PH 1295 
مدخل إلى -فلسفة الصواب والخطأ 

 - النظرية األخالقية

برنارد مايو/تر: وفاء عبد 

 الحليم محمود

05562/08 PH 1296  مجدي كيالني اليونانية من منظور معاصرالفلسفة 

05563/08 PH 1297 مجدي كيالني الفلسفة اليونانية من منظور معاصر 

5921/09 PH 1298 

-اليونانية أصولها ومصادرها الفلسفة 

الجزء األول:من مرحلة األسطورية وحتى 

 أفلطون

 محمد جمال الكيالني

05531/08 PH 1299 مها أحمد الشناوي محاورات أرسطو وأصولها األفالطونية 

05530/08 PH 1300 مها أحمد الشناوي محاورات أرسطو وأصولها األفالطونية 

5919/09 PH 1301 
العولمة بين الفكرين اإلسالمي والغربي 

 "دراسة مقارنة"
 خالد حربي



05565/08 PH 1302 

اإلبستمولوجية لتاريخ الطب األسس 

رؤية معرفية في تاريخ - العربي 

 الحضارات

 خالد حربي

5917/09 PH 1303 محمد عبد المنعم خفاجي التصوف في اإلسالم وأعالمه 

05541/08 PH 1304 

دراسة تحليلية - أرسطو المنطقية نظرية 

لنظرية أرسطو في اللغة والمربع المنطقي 

 والقياس الحملي وقياس الجهات

 ياسين خليل

05544/08 PH 1305 عبد الفتاح أحمد فؤاد التفكير الفلسفي والتفكير العلمي 

05545/08 PH 1306 عبد الفتاح أحمد فؤاد التفكير الفلسفي والتفكير العلمي 

5925/09 PH 1307 وفاء عبد الحليم محمود القيم في فلسفة ماكس شلر 

5913/09 PH 1308  زينب عفيفي وآراؤه الفلسفيةابن ماجة 

5940/09 PH 1309 سناء خضر مبادئ فلسفة الفن 

5933/09 PH 1310 محمود مراد دراسات في الفلسفة اليونانية 

05920/09 PH 1311 فضل اهللا محمد سلطح الفكر السياسي الغربي النشأة والتطوؤ 

05926/09 PH 1312 
المسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن 

 -دراسة تحليلية في فلسفة السياسة-
 فضل اهللا محمد سلطح

5899/09 PH 1313 
من قضايا التصوف في ضوء الكتاب 

 والسنة
 محمد السيد الجليند

5893/09 PH 1314 عزت قرني طبيعة الحرية 



5898 PH 1315  محمد مهران رشوان في المنطق عند العربدراسات 

5900/09 PH 1316 أمل مبروك الفلسفة الحديثة 

5894/09 PH 1317 حسين علي ما هي الفلسفة؟ 

5890/09 PH 1318  عفاف الغمري عند ابن تيميةالمنطق 

5895/09 PH 1319 مصطفى النشار مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية 

5892/09 PH 1320 مصطفى النشار تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي 

5897/09 PH 1321 صالح إسماعيل نظرية المعرفة المعاصرة 

05506/08 PH 1322 صالح إسماعيل نظرية المعرفة المعاصرة 

5896/09 PH 1323 مراد وهبه مالك الحقيقة المطلقة 

05505/08 PH 1324 
معجم المصطلحات -المعجم الفلسفي 

 الفلسفية
 مراد وهبه

5889/09 PH 1325 
معجم المصطلحات -المعجم الفلسفي 

 الفلسفية
 مراد وهبه

5948/09 PH 1326 محمد محمد  قاسم مدخل إلى الفلسفة 

5946 PH 1327 عباس محمد حسن سليمان دراسات في الفلسفة اإلسالمية 

5945 PH 1328 

الفكر الفلسفي في االسالم تاريخ 

الفلسفة -علم الكالم- المقدمات

 اإلسالمية

 محمد علي أبو ريان



5947/09 PH 1329 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء  - أحمد محمود صبحي 

 عبد السالم جعفر

05949/09 PH 1330 فايزة أنو شكري القيم األخالقية 

05515/08 PH 1331 (دراسة نقدية معاصرة) حسام محيى الدين األوسي ابن رشد 

05514/08 PH 1332 (دراسة نقدية معاصرة) حسام محيى الدين األوسي ابن رشد 

05516/08 PH 1333 
رؤية نقدية للنظرية -فلسفة العقل 

 االعتزالية
 عبد الستار الراوى

05517/08 PH 1334 
رؤية نقدية للنظرية -فلسفة العقل 

 االعتزالية
 عبد الستار الراوى

05510/08 PH 1335 محمد خالد الشياب رؤى فلسفية في الفكر العربي المعاصر 

05511/08 PH 1336 محمد خالد الشياب رؤى فلسفية في الفكر العربي المعاصر 

5910/09 PH 1337 محمد خالد الشياب رؤى فلسفية في الفكر العربي المعاصر 

05509/08 PH 1338  أو فن توجيه الفكرالمنطق 
بيير نيكول/تر: - أنطوان أرنولد

 عبد القادر قنيني

05508/08 PH 1339 المنطق أو فن توجيه الفكر 
بيير نيكول/تر: - أنطوان أرنولد

 عبد القادر قنيني

05503/08 PH 1340 طه عبد الرحمن في أصول الحوار وتجديد علم الكالم 

05502/08 PH 1341 طه عبد الرحمن في أصول الحوار وتجديد علم الكالم 

5908/09 PH 1342 

-الغربية من التنوير إلى العدمية الفلسفة 

دراسة لكانط وهيجل ونيتشه وكارل 

 بوبر...

 علي حسين الجابري



5909/09 PH 1343 عبد الجليل كاظم الوالي نقد أرسطو للفلسفة الطبيعية قبل سقراط 

5902/09 PH 1344 محمد الجزار الفكر االنساني 

5903/09 PH 1345 مجلة الجمعية الفلسفية المصرية 
قسم الفلسفة كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة

05513/08 PH 1346 زينب محمود الخضيري أثر ابن رشد في فلسفة المصرية 

5904/09 PH 1347 محمد أحمد منصور موسوعة أعالم الفلسفة 

84038/06 PH 1348 
 - القرن السابع عشر-تاريخ الفلسفة 

 الجزء الرابع

إميل براهييه/تر: جورج 

 طرابيشي

05549/08 PH 1349 جمال الدين كيالني االتجاه النقدي في فلسفة أرسطو 

6086/09 PH 1350 عبد اهللا النظاوي الشعر والفلسفة 

5905/09 PH 1351 
ابن خلدون والفكر إسستلمهام 

 االجتهادي
 أبو يعرب المرزوقي

06266/09 PH 1352 
دراسات في الفلسفة السياسية عند 

 هيجل
 إمام عبد الفتاح إمام

5891/09 PH 1353 فؤاد حسن زكريا المنطق وفلسفة العلوم 

5906/09 PH 1354  محمد عبد العزيز المعايطة الفلسفة االسالمية 

06997/09 PH 1355 
مجلة الجمعية الفلسفية المصرية (العدد 

 )1992 -السنة األولى-األول 
 أبو الوفاء التفتازاني وآخرون

06999/09 PH 1356 
مجلة الجمعية الفلسفية المصرية (العدد 

 )1994 - السنة الثالثة- الثالث 
 حسن حنفي وآخرون



07001/09 PH 1357 
مجلة الجمعية الفلسفية المصرية (العدد 

 )1997 - السنة السادسة- السادس 

محمد السيد -مطرأميرة 

 محمود أمين العالم -الجليند

07003/09 PH 1358 
مجلة الجمعية الفلسفية المصرية (العدد 

 )1998 -السنة السابعة- السابع 
 حسن حنفي وآخرون

07005/09 PH 1359 
الجمعية الفلسفية المصرية (العدد مجلة 

 )1999 - قراءات ابن رشد-الثامن 
 أحمد عبد الحليم عطية

07007/09 PH 1360 
مجلة الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد 

 )2000 - السنة التاسعة - التاسع
 مجموعة من األساتذة

07009/09 PH 1361 
مجلة الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد 

 ) 2001 - السنة العاشرة - العاشر
 مجموعة من األساتذة

07011/09 PH 1362 

مجلة الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد 

 -السنة الحادية عشرة - الحادي عشر

2002 ( 

 من األساتذةمجموعة 

07013/09 PH 1363 

مجلة الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد 

 -السنة الثانية عشرة -الثاني عشر

2003 ( 

 مجموعة من األساتذة

07015/09 PH 1364 

الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد مجلة 

 - السنة الثالثةعشرة -الثالث عشر

2004( 

 مجموعة من األساتذة

07017/09 PH 1365 

مجلة الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد 

 -السنة الرابعة عشرة - الرابع عشر

2005( 

 مجموعة من األساتذة

07019/09 PH 1366 

مجلة الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد 

 -السنة الخامسة عشرة -الخامس عشر

2006( 

 مجموعة من األساتذة

07021/09 PH 1367 

الجمعية الفلسفية المصرية ( العدد مجلة 

 -السنة السادسة عشرة -السادس عشر

2007( 

 مجموعة من األساتذة



07220/09 PH 1368  محمد الجزار تغير واقع الكيان العربي- ثورة العقل 

07159/09 PH 1369 حسين على الميتافيزيقا والعلم 

06985/09 PH 1370 حسين على مبادئ المنطق الرمزي 

06986/09 PH 1371 حسين على مبادئ المنطق الرمزي 

07171/09 PH 1372 حسين على فلسفة العلم عند هانز ريشنباخ 

06977/09 PH 1373 عزت قرني طبيعة الحرية 

06978/09 PH 1374 عزت قرني طبيعة الحرية 

0 7163 PH 1375 ("محاورة "مينون) عزت قرني في الفضيلة 

07162/09 PH 1376 
في السفسطائيين والتربية  - أفالطون

 (محاورة..بروتاجوراس..)
 ترجمة وتقديم: عزت قرني

07161/09 PH 1377 عزت قرني الذات ونظرية الفعل 

07160/09 PH 1378 
مقدمة إلى أصوليات -تأسيس الحرية 

 اإلنسان
 عزت قرني

07165/09 PH 1379  مصطفى النشار الفلسفة النظرية والتطبيقيةمدخل إلى 

07175/09 PH 1380 
المصادر الغربية والشرقية للفلسفة 

 اليونانية
 مصطفى النشار

07186/09 PH 1381 
قراءة - المرأة في فلسفة أفالطون مكانة 

 في محاورتي الجمهورية والقوانين
 مصطفى النشار



07169/09 PH 1382 
مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند 

 اليونان
 مصطفى النشار

06976/09 PH 1383 
الفكر السياسي القديم من صولون تطور 

 حتى ابن خلدون
 مصطفى النشار

07174/09 PH 1384 
الشخصية والحياة الروحية في فلسفة 

 الدين عند برايتمان
 محمد عثمان الخشت

07173/09 PH 1385 
والحياة الروحية في فلسفة الشخصية 

 الدين عند برايتمان
 محمد عثمان الخشت

07172/09 PH 1386 محمد عثمان الخشت المجتمع المدني عند هيجل 

06979/09 PH 1387 
المدينة - األخالق والسياسة فلسفة 

 -الفاضلة عند كونفوشيوس
 هالة أبو الفتوح أحمد

06980/09 PH 1388 
المدينة - فلسفة األخالق والسياسة 

 -الفاضلة عند كونفوشيوس
 هالة أبو الفتوح أحمد

06974/09 PH 1389 
تطور الفكر األخالقي في الفلسفة 

 الغربية
 محمد مهران رشوان

06992/09 PH 1390 محمد مهران رشوان دراسات في المنطق عند العرب 

06988/09 PH 1391 مهران رشوانمحمد  مقدمة في المنطق الرمزي 

06983/09 PH 1392 
العلم ومستقبل - فلسفة العلوم 

 االنسان... إلى أين؟
 بدوي عبد الفتاح محمد

07023/09 PH 1393 
دراسات مهداة إلى محمود أمين العالم 

 في عيد ميالده الماسي

إشراف: أحمد عبد الحليم 

 عطية

06990/09 PH 1394 صالح إسماعيل نظرية المعرفة المعاصرة 

07167/09 PH 1395 مراد وهبه مفارقة ابن رشد 



07178/09 PH 1396 
نظرية ابن خلدون -نهاية أسطورة 

 مقتبسة من رسائل إخوان الّصفا
 محمود إسماعيل

06994/09 PH 1397 أمل مبروك الفلسفة الحديثة 

07176/09 PH 1398 صالح الدين بسيوني رسالن السياسة واالقتصاد عند ابن خلدون 

06877/09 PH 1399 
بين العلوم الوضعية - رعاية المسنين 

 -والتطور اإلسالمي
 مصطفى محمد أحمد الفقي

06878/09 PH 1400 
بين العلوم الوضعية - المسنين رعاية 

 -والتطور اإلسالمي
 مصطفى محمد أحمد الفقي

06879/09 PH 1401 
بين العلوم الوضعية - رعاية المسنين 

 -والتطور اإلسالمي
 مصطفى محمد أحمد الفقي

07052/09 PH 1402 
الوعي: بين المفهوم - الفلسفة والشعر 

 والصورة
 وفاء إبراهيم

07053/09 PH 1403 
الوعي: بين المفهوم - الفلسفة والشعر 

 والصورة
 وفاء إبراهيم

07235/09 PH 1404 إبراهيم وفاء دراسات في الجمال والفن 

07235/09 PH 1405 وفاء إبراهيم دراسات في الجمال والفن 

07049/09 PH 1406 
الفلسفة والسياسة من أفالطون إلى 

 ماركس
 أميرة حلمي مطر

07050/09 PH 1407 
الفلسفة والسياسة من أفالطون إلى 

 ماركس
 أميرة حلمي مطر

07247/09 PH 1408 عبد الحليم محمود فلسفة ابن طفيل وقصة حي بن يقظان 

07248/09 PH 1409 الحليم محمودعبد  فلسفة ابن طفيل وقصة حي بن يقظان 



07057/09 PH 1410 
دورة الفلسفة المعاصرة في العالجات 

 النفسية
 محمد عباس يوسف

07058/09 PH 1411 
دورة الفلسفة المعاصرة في العالجات 

 النفسية
 محمد عباس يوسف

07046/09 PH 1412 أميرة حلمي مطر مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن 

07047/09 PH 1413 أميرة حلمي مطر مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن 

07249/09 PH 1414 نبيل راغب الحب األفالطوني بين الوهم والحقيقة 

07250/09 PH 1415 نبيل راغب الحب األفالطوني بين الوهم والحقيقة 

07251/09 PH 1416 نبيل راغب الحب األفالطوني بين الوهم والحقيقة 

07044/09 PH 1417 
أصول الفكر العربي الحديث عند 

 الطهطاوي
 محمود فهمي حجازي

07043/09 PH 1418 
أصول الفكر العربي الحديث عند 

 الطهطاوي
 محمود فهمي حجازي

07032/09 PH 1419 
النظرية الجمالية السياقية عند ستيفن 

 بيبر
 الصباغرمضان 

07033/09 PH 1420 
النظرية الجمالية السياقية عند ستيفن 

 بيبر
 رمضان الصباغ

07196/09 PH 1421 
العالقة بين الفن واألخالق عند جاك 

 ماريتان
 رمضان الصباغ

07197/09 PH 1422 
العالقة بين الفن واألخالق عند جاك 

 ماريتان
 رمضان الصباغ

07034/09 PH 1423 
حقيقة الوعي االنساني بين الوحدة 

 والتعداد أو االتصال واالنفصال
 عادل عوض



07035/09 PH 1424 
حقيقة الوعي االنساني بين الوحدة 

 والتعداد أو االتصال واالنفصال
 عادل عوض

07194/09 PH 1425 
االبستمولوجيا بين نسبية فيرابند 

 وموضوعية شالمرز
 عادل عوض

07030/09 PH 1426  فضل اهللا محمد سلطحالمسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن 

07029/09 PH 1427  فضل اهللا محمد سلطحالمسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن 

07037/09 PH 1428  محمد عبد الحفيظ في الفلسفة الحديثة والمعاصرةدراسات 

07202/09 PH 1429 
الفلسفة والفالسفة في المشرق 

 االسالمي
 إبراهيم محمد تركي

7204/09 PH 1430 مناهج البحث الفلسفي 
فهمي زيدان/تقديم: محمود 

 محمد فتحي عبد اهللا

07193/09 PH 1431 عبد الوهاب جعفر أضواء على الفلسفة الديكارتية 

07191/09 PH 1432 
الحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية 

 المعاصرة
 زكريا فؤاد حسن

07257/09 PH 1433 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء  - أحمد محمود صبحي 

 عبد السالم جعفر

07226/09 PH 1434 أرسطو والمدارس المتأخرة 
ميالد -فتحي عبد اهللا محمد 

 ذكي غالي

07227/09 PH 1435 أرسطو والمدارس المتأخرة 
ميالد -محمد فتحي عبد اهللا 

 ذكي غالي

07228/09 PH 1436 أرسطو والمدارس المتأخرة 
ميالد -محمد فتحي عبد اهللا 

 ذكي غالي

07225/09 PH 1437  عبد الغفار مكاوىلم الفلسفة (مع لوحة زمنية بمعالم تاريخ 



 الفلسفة)

07224/09 PH 1438 
لم الفلسفة (مع لوحة زمنية بمعالم تاريخ 

 الفلسفة)
 عبد الغفار مكاوى

07231/09 PH 1439 حبيب الشاروني  فلسفة جان بول سارتر 

07233/09 PH 1440 

في فلسفة برادلي : مفهوم المكان 

والزمن في فلسفة الظاهر والحقيقة 

 (دراسة في ميتافزيقا برادلي)

 محمد توفيق الضوى

07229/09 PH 1441 
االتصال  -مشكالت فلسفة العلم 

 - والالتناهي بين العلم والفلسفة
 صالح عثمان

07216/09 PH 1442 فضل اهللا محمد إسماعيل تطور الفكر السياسي الغربي 

07217/09 PH 1443 فضل اهللا محمد إسماعيل تطور الفكر السياسي الغربي 

07212/09 PH 1444 فضل اهللا محمد إسماعيل رواد الفكر السياسي الغربي الحديث 

07213/09 PH 1445 فضل اهللا محمد إسماعيل رواد الفكر السياسي الغربي الحديث 

07215/09 PH 1446 

أصولها وتطورها في  - القوة فلسفة 

الفكر السياسي الغربي وأثرها في عالم 

 السياسة الحديث والمعاصر

 فضل اهللا محمد إسماعيل

07067/09 PH 1447 
األصول اليونانية للفكر السياسي الغربي 

 الحديث
 فضل اهللا محمد إسماعيل

07068/09 PH 1448 
األصول اليونانية للفكر السياسي الغربي 

 الحديث
 فضل اهللا محمد إسماعيل

07206/09 PH 1449 فضل اهللا محمد إسماعيل رواد الفكر السياسي الغربي الحديث 



07207/09 PH 1450 فضل اهللا محمد إسماعيل رواد الفكر السياسي الغربي الحديث 

06756/09 PH 1451 
البحث العلمي التربوي بين دالالت 

 وممارسات الباحثين
 مجدي صالح طه المهدي

07154/09 PH 1452 

تاريخ الفكر الفلسفي في االسالم 

الفلسفة -علم الكالم- المقدمات

 اإلسالمية

 محمد علي أبو ريان

07253/09 PH 1453 

الفكر الفلسفي في االسالم تاريخ 

الفلسفة -علم الكالم- المقدمات

 اإلسالمية

 محمد علي أبو ريان

07256/09 PH 1454 عباس محمد حسن سليمان دراسات في الفلسفة اإلسالمية 

07062/09 PH 1455 فايزة أنو محمد قاسم فلسفة الجمال والفن 

07060/09 PH 1456 محمد محمد  قاسم مدخل إلى الفلسفة 

07027/09 PH 1457 
-الحضارة (اليونانية في فلسفة 

 الغربية)-االسالمية

صفاء  - أحمد محمود صبحي 

 عبد السالم جعفر

07244/09 PH 1458 
 - للوجود -نحو مفهوم إنساني (إلنسان

 للمطلق)
 نظمي لوقا

07245/09 PH 1459 
 - للوجود -مفهوم إنساني (إلنساننحو 

 للمطلق)
 نظمي لوقا

07241/09 PH 1460 نظمي لوقا األلوهية ومحاكمة العقل 

07242/09 PH 1461 نظمي لوقا األلوهية ومحاكمة العقل 

07056/09 PH 1462 "وفاء محمد إبراهيم علم الجمال "قضايا تاريخية ومعاصرة 



07055/09 PH 1463 "وفاء محمد إبراهيم علم الجمال "قضايا تاريخية ومعاصرة 

07209/09 PH 1464 
الفكر في الغرب وأزمة الفكر عند نهضة 

 العرب
 وهدان عويس

07210/09 PH 1465 
نهضة الفكر في الغرب وأزمة الفكر عند 

 العرب
 وهدان عويس

07211/09 PH 1466 
نهضة الفكر في الغرب وأزمة الفكر عند 

 العرب
 وهدان عويس

06995/09 PH 1467 أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

07218/09 PH 1468 
الخير  - القيم الفلسفية الكبرى (الحق 

 الجمال) -
 عبد العزيز محمد

07219/09 PH 1469 
الخير  - القيم الفلسفية الكبرى (الحق 

 الجمال) -
 عبد العزيز محمد

07135/09 PH 1470 
المرجع في علم الديبلوماتيك العربي 

 واستراتيجيات النقد والتحليل
 ناهد حمدي

07132/09 PH 1471 

العالقات بين النصوص في التأليف 

دراسة على تفارع النصوص - العربي 

منهج جديد لعلم البليوجرافيا -العربية 

 التكوينية

 كمال عرفات نبهان

07041/09 PH 1472  عطية الويشي في الفكر الغربيالصراع 

07040/09 PH 1473 عطية الويشي الصراع في الفكر الغربي 

07223/09 PH 1474 
بمناسبة مئويته السادسة استلهام ابن 

 خلدون والفكر االجتماعي
 أبو يعرب المرزوقي



07222/09 PH 1475 
بمناسبة مئويته السادسة استلهام ابن 

 خلدون والفكر االجتماعي
 أبو يعرب المرزوقي

07168/09 PH 1476 أمل مبروك مقدمة في تاريخ الفلسفة اليونانية 

07260/09 PH 1477  أطلسdtv الفلسفة 
بيتر بوركارد -بيتر كونزمان فرانز

 فرانز فيدمان/ تر: جورج كتورة

07230/09 PH 1478 
صرخة في - نبضات قلب فيلسوف 

 أعماق اإلنسان اآلخر
 عصام الدين محمد علي

06971/09 PH 1479 يول موى/تر: فؤاد حسن زكريا المنطق وفلسفة العلوم 

07232/09 PH 1480 عطيات محمد أبو السعود فلسفة التاريخ عند جامبا تيستافيكو 

12439/10 PH 1481 
أفالطون - ) 1المرأة في الفلسفة (

 - والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12440/10 PH 1482 
أفالطون - ) 1المرأة في الفلسفة (

 - والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12441/10 PH 1483 
أفالطون - ) 1المرأة في الفلسفة (

 - والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

7927/09 PH 1484 
) العالم الشرقي المجلد 2هيجل (

 الثاني: من محاضرات في فلسفة التاريخ
 هيجل/تر: إمام عبد الفتاح إمام

7928/09 PH 1485 
) العالم الشرقي المجلد 2هيجل (

 الثاني: من محاضرات في فلسفة التاريخ
 هيجل/تر: إمام عبد الفتاح إمام



12442/10 PH 1486 
الفيلسوف - ) 3المرأة في الفلسفة (

 -المسيحي والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12443/10 PH 1487 
الفيلسوف - ) 3المرأة في الفلسفة (

 -المسيحي والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12444/10 PH 1488 
الفيلسوف - ) 3المرأة في الفلسفة (

 -المسيحي والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12445/10 PH 1489 ) إمام عبد الفتاح إمام - نساء فالسفة- ) 4المرأة في الفلسفة 

12446/10 PH 1490 
استعباد - ) 5المرأة في الفلسفة (

 جون استوار مل - النساء
 إمام عبد الفتاح إمام

12447/10 PH 1491 
استعباد - ) 5المرأة في الفلسفة (

 جون استوار مل - النساء
 إمام عبد الفتاح إمام

12448/10 PH 1492 
جون لوك - ) 6المرأة في الفلسفة (

 - والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12449/10 PH 1493 
جون لوك - ) 6المرأة في الفلسفة (

 - والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12450/10 PH 1494 
جون لوك - ) 6المرأة في الفلسفة (

 - والمرأة
 إمام عبد الفتاح إمام

12457/10 PH 1495 
المجلد -) 8تطور الجدل بعد هيجل (

 -األول: جدل الفكر
 إمام عبد الفتاح إمام

12008/10 PH 1496 
دراسات في الفلسفة السياسية عند 

 هيجل
 إمام عبد الفتاح إمام

7866/09 PH 1497 
نظرية الوجود - أساس الفلسفة التاريخية 

 )11عند هيجل (

هيربرت ماركيوز/تر: ابراهيم 

 فتحي



7867/09 PH 1498 
نظرية الوجود - أساس الفلسفة التاريخية 

 )11عند هيجل (

هيربرت ماركيوز/تر: ابراهيم 

 فتحي

7868/09 PH 1499 
نظرية الوجود - أساس الفلسفة التاريخية 

 )11عند هيجل (

هيربرت ماركيوز/تر: ابراهيم 

 فتحي

12026/10 PH 1500 
نظرية الوجود - أساس الفلسفة التاريخية 

 )11عند هيجل (

هيربرت ماركيوز/تر: ابراهيم 

 فتحي

7861/09 PH 1501 عطيات محمد أبو السعود فلسفة التاريخ عند جامبا تيستافيكو 

7862/09 PH 1502 عطيات محمد أبو السعود فلسفة التاريخ عند جامبا تيستافيكو 

7863/09 PH 1503 عطيات محمد أبو السعود فلسفة التاريخ عند جامبا تيستافيكو 

12003/10 PH 1504 عطيات محمد أبو السعود فلسفة التاريخ عند جامبا تيستافيكو 

12459/10 PH 1505 أنطولوجيا الوجود 
كانط/تر: جمال إيمانويل  

 محمد أحمد سليمان

12460/10 PH 1506 أنطولوجيا الوجود 
إيمانويل كانط/تر: جمال 

 محمد أحمد سليمان

12461/10 PH 1507 أنطولوجيا الوجود 
إيمانويل كانط/تر: جمال 

 محمد أحمد سليمان

8067/09 PH 1508 الوجود والموجود 
مارتن هيدجر /تر:جمال محمد 

 أحمد سليمان



8068/09 PH 1509 الوجود والموجود 
مارتن هيدجر /تر: جمال 

 محمد أحمد سليمان

8069/09 PH 1510  والموجودالوجود 
مارتن هيدجر /تر:جمال محمد 

 أحمد سليمان

8073/09 PH 1511 اسبينوزا/تر: زيد عباس كريم الفلسفة األخالقية 

8074/09 PH 1512 اسبينوزا/تر: زيد عباس كريم الفلسفة األخالقية 

8075/09 PH 1513 اسبينوزا/تر: زيد عباس كريم الفلسفة األخالقية 

12518/10 PH 1514 قيمة العلم 
هنري بوانكاري/تر: الميلودي 

 شغموم

12519/10 PH 1515 قيمة العلم 
هنري بوانكاري/تر: الميلودي 

 شغموم

12520/10 PH 1516 قيمة العلم 
هنري بوانكاري/تر: الميلودي 

 شغموم

7924/09 PH 1517 أنطوان خوري مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية 

7925/09 PH 1518 أنطوان خوري مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية 

7926/09 PH 1519 أنطوان خوري مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية 



7815/09 PH 1520 تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 
ياسبرز/تر: عبد الغفار كارل 

 مكاوي

7816/09 PH 1521 تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 
كارل ياسبرز/تر: عبد الغفار 

 مكاوي

7817/09 PH 1522 تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية 
كارل ياسبرز/تر: عبد الغفار 

 مكاوي

7900/09 PH 1523 
فلسفة الفن والوهم -فرديريك نيتشه 

 - وابداع الحياة
 سمير الزغبي

7901/09 PH 1524 
فلسفة الفن والوهم -فرديريك نيتشه 

 - وابداع الحياة
 سمير الزغبي

7899/09 PH 1525 
فلسفة الفن والوهم -فرديريك نيتشه 

 - وابداع الحياة
 سمير الزغبي

12503/10 PH 1526 حبيب الشاروني  فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية 

12504/10 PH 1527  حبيب الشاروني  الجسم في الفلسفة الوجوديةفكرة 

12006/10 PH 1528 حبيب الشاروني  فلسفة فرنسيس بيكون 

7890/09 PH 1529 
عرض - الموضوعية في العلوم اإلنسانية 

 -نقدي لمناهج البحث
 صالح قنصوه

7891/09 PH 1530 
عرض - الموضوعية في العلوم اإلنسانية 

 -نقدي لمناهج البحث
 صالح قنصوه

12428/10 PH 1531 
تأويل جديد -العقل وما بعد الطبيعة 

 -لفسفتي هيوم وكانط
 محمد عثمان الخشت

12429/10 PH 1532 
تأويل جديد -العقل وما بعد الطبيعة 

 -لفسفتي هيوم وكانط
 محمد عثمان الخشت



12437/10 PH 1533 

من الهوت التحرير - الماركسية والدين 

المسيحي إلى الهوت التحرير 

 -اإلسالمي

 حسن الصعيب

12438/10 PH 1534 

من الهوت التحرير - الماركسية والدين 

المسيحي إلى الهوت التحرير 

 -اإلسالمي

 حسن الصعيب

8076/09 PH 1535 محمد عباس أفالطون واألسطورة 

8077/09 PH 1536 محمد عباس أفالطون واألسطورة 

12560/10 PH 1537 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر: مجاهد 

 عبد المنعم مجاهد

12561/10 PH 1538 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر: مجاهد 

 عبد المنعم مجاهد

2562/10 PH 1539 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر: مجاهد 

 عبد المنعم مجاهد

12455/10 PH 1540 مرسيا الياد/ تر: عادل العوا المقدس والعادي 

12456/10 PH 1541  مرسيا الياد/ تر: عادل العوا والعاديالمقدس 

12514/10 PH 1542 سميح دغيم فلسفة القدر في فكر المعتزلة 



12420/10 PH 1543 األسس الفلسفية للفيزياء 
رودلف كارناب/تر: السيد 

 نفادي

12427/10 PH 1544 السيد نفادي الضرورة واالحتمال بين الفلسفة والعلم 

12559/10 PH 1545 
منزلة -نقد العقل في فلسفة الغزالي 

 - العقل النظري والعقل العلمي
 نور الدين السافي

12458/10 PH 1546 حسن محمد حسن النظرية النقدية عند هربرت ماركيوز 

12007/10 PH 1547 
وثائق من األصول - اإليديولوجية 

 -الفلسفية

ميشيل فاديه/تر: أمينة رشيد 

 سيد البحراوي

12466/10 PH 1548 تعالي األنا موجود 
جان بول سارتر/تر: حسن 

 حنفي

12417/10 PH 1549 زينب محمود الخضيري أثر ابن رشد في العصور الوسطى 

12436/10 PH 1550 
الفينومينولوجيا المنطق عند إدمون 

 هسرل
 يوسف سليم سالمة

12502/10 PH 1551 
فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها في 

 الفلسفة اإلسالمية والغربية
 مصطفى حسن النشار

8055/09 PH 1552 هيجل والمجتمع 
بيار -جان بيار لوفيفر 

 ماشيري/تر: منصور القاضي

8056/09 PH 1553 هيجل والمجتمع 
بيار -جان بيار لوفيفر 

 ماشيري/تر: منصور القاضي



8057/09 PH 1554 هيجل والمجتمع 
بيار -جان بيار لوفيفر 

 ماشيري/تر: منصور القاضي

8058/09 PH 1555 هيجل والمجتمع 
بيار -جان بيار لوفيفر 

 ماشيري/تر: منصور القاضي

8027/09 PH 1556 أرسطو والسياسة 
فرانسيس وولف/تر: منصور 

 القاضي

8028/09 PH 1557 أرسطو والسياسة 
فرانسيس وولف/تر: منصور 

 القاضي

8929/09 PH 1558 فلسفة كانط النقدية 
جيل دولوز/تعريب: أسامة 

 الحاج

8930/09 PH 1559 فلسفة كانط النقدية 
جيل دولوز/تعريب: أسامة 

 الحاج

7732/09 PH 1560 خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 

7733/09 PH 1561 خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 

08953/09 PH 1562 خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 

08954/09 PH 1563 خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 

12538/10 PH 1564 خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 

12539/10 PH 1565 خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 



7678/09 PH 1566 
- محاضرات في الفلسفة اإلسالمية 

 - نظرية المعرفة في ثوب جديد

حسن  -محمد الحاج محمد 

 الكمالي

7679/09 PH 1567 
- محاضرات في الفلسفة اإلسالمية 

 - نظرية المعرفة في ثوب جديد

حسن  -محمد محمد الحاج 

 الكمالي

7680/09 PH 1568 
- محاضرات في الفلسفة اإلسالمية 

 - نظرية المعرفة في ثوب جديد

حسن  -محمد محمد الحاج 

 الكمالي

7754/09 PH 1569 جيلبير دوران/تر: علي العصري الخيال الرمزي 

7755/09 PH 1570 جيلبير دوران/تر: علي العصري الخيال الرمزي 

7756/09 PH 1571 جيلبير دوران/تر: علي العصري الخيال الرمزي 

8045/09 PH 1572 
للدخول في تاريخ الفلسفة دعوة 

 المعاصرة
 هاني يحي نصري

8046/09 PH 1573 
دعوة للدخول في تاريخ الفلسفة 

 المعاصرة
 هاني يحي نصري

7946/09 PH 1574 
الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند جماليات 

 هيجل

محمد -رمضان بسطاويسي

 غانم

7947/09 PH 1575 
جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند 

 هيجل

محمد -رمضان بسطاويسي

 غانم

8047/09 PH 1576  تاريخ الفلسفة اليونانية 
وولتر ستيس/تر: مجاهد عبد 

 المنهم مجاهد



8048/09 PH 1577  تاريخ الفلسفة اليونانية 
وولتر ستيس/تر: مجاهد عبد 

 المنهم مجاهد

7757/09 PH 1578 
مقدمة - محاضرات في تاريخ الفلسفة 

 -حول منظومة الفلسفة وتاريخها
 هيغل/تر: خليل أحمد خليل

7758/09 PH 1579 
مقدمة - في تاريخ الفلسفة محاضرات 

 -حول منظومة الفلسفة وتاريخها
 هيغل/تر: خليل أحمد خليل

8078/09 PH 1580 الفكر البري 
كلود ليفي شتراوس/تر: نظير 

 جاهل

8079/09 PH 1581 الفكر البري 
كلود ليفي شتراوس/تر: نظير 

 جاهل

7822/09 PH 1582 علي بوملحم أزمة الفكر العربي المعاصر 

7823/09 PH 1583  علي بوملحم الفكر العربي المعاصرأزمة 

7761/09 PH 1584  عبد العزيز العيادي - المعرفة والسلطة-ميشال فوكو 

7762/09 PH 1585  العزيز العياديعبد  - المعرفة والسلطة-ميشال فوكو 

8031/09 PH 1586 هيدغر والسؤال عن الزمان 
فرانسواز داستور/تر: طالل 

 عتريسي

8032/09 PH 1587 هيدغر والسؤال عن الزمان 
داستور/تر: طالل فرانسواز 

 عتريسي



7701/09 PH 1588  أريك فروم/تر: طالل عتريسي تحليل لشخصيته وتأثيره- مهمة فرويد 

7702/09 PH 1589  أريك فروم/تر: طالل عتريسي تحليل لشخصيته وتأثيره- مهمة فرويد 

12305/10 PH 1590 
النمودج -إبستمولوجيا السياسة المقارنة 

 المنهج-النظرية- المعرفي
 نصر محمد عارف

12306/10 PH 1591 
النمودج -السياسة المقارنة إبستمولوجيا 

 المنهج-النظرية- المعرفي
 نصر محمد عارف

7724/09 PH 1592 
مناهج التفكير وقواعد البحث في العلوم 

 اإلنسانية واإلجتماعية
 محمد شيا

7753/09 PH 1593 
-علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت 

 -أدرونو نمودجا
 رمضان بسطاويسي محمد 

12424/10 PH 1594  دراسة نقدية- التفكيكية - 
بييرف زيما /تعريب: أسامة 

 الحاج

12554/10 PH 1595 محمد الشيخ نقد الحداثة في فكر هايدغر 

12555/10 PH 1596 محمد الشيخ نقد الحداثة في فكر هايدغر 

12508/10 PH 1597 
الحداثة في فكر المثقفين  فلسفة

 الهيغليين ألكسندر كوجيف وإريك فايل
 محمد الشيخ



12509/10 PH 1598 
فلسفة الحداثة في فكر المثقفين 

 الهيغليين ألكسندر كوجيف وإريك فايل
 محمد الشيخ

12510/10 PH 1599 
فلسفة الحداثة في فكر المثقفين 

 الهيغليين ألكسندر كوجيف وإريك فايل
 محمد الشيخ

11389/10 PH 1600 محمد الشيخ نقد الحداثة في فكر نيتشه 

11390/10 PH 1601 محمد الشيخ نقد الحداثة في فكر نيتشه 

12552/10 PH 1602 محمد الشيخ نقد الحداثة في فكر نيتشه 

12512/10 PH 1603 محمد الشيخ نقد الحداثة في فكر هيغل 

12513/10 PH 1604 محمد الشيخ نقد الحداثة في فكر هيغل 

12570/10 PH 1605  نصوص مختارة- الحداثة الفلسفية - 
عبد السالم -محمد سبيال 

 بنعبد العالي

12571/10 PH 1606  نصوص مختارة- الحداثة الفلسفية - 
عبد السالم -سبيال محمد 

 بنعبد العالي



12572/10 PH 1607  نصوص مختارة- الحداثة الفلسفية - 
عبد السالم -محمد سبيال 

 بنعبد العالي

12580/10 PH 1608  محمد سبيال  الحداثةمدارات 

12581/10 PH 1609 محمد سبيال  مدارات الحداثة 

12566/10 PH 1610 
أسئلة الحداثة في الفكر العربي من 

 إدراك الفارق إلى وعي الذات
 كمال عبد اللطيف

12567/10 PH 1611 
أسئلة الحداثة في الفكر العربي من 

 إدراك الفارق إلى وعي الذات
 كمال عبد اللطيف

12568/10 PH 1612 
الحداثة في الفكر العربي من أسئلة 

 إدراك الفارق إلى وعي الذات
 كمال عبد اللطيف

12573/10 PH 1613 فلسفة األسس 
نيغيل واربورتون/تر: محمد 

 عثمان

12574/10 PH 1614 فلسفة األسس 
نيغيل واربورتون/تر: محمد 

 عثمان

12575/10 PH 1615 فلسفة األسس 
نيغيل واربورتون/تر: محمد 

 عثمان



12582/10 PH 1616 
الدهرة في العالقة بين المكان مفهوم 

 والزمان في الفضاء العربي القديم
 محمد الرحموني

12583/10 PH 1617 
مفهوم الدهرة في العالقة بين المكان 

 والزمان في الفضاء العربي القديم
 محمد الرحموني

12584/10 PH 1618 
مفهوم الدهرة في العالقة بين المكان 

 والزمان في الفضاء العربي القديم
 محمد الرحموني

12412/10 PH 1619 
العرب - أعالم الفلسفة موسوعة 

 - واألجانب (الجزء األول)

تقديم: الرئيس شارل 

 جلو/إعداد: روني إيلي ألفا

12412/10 PH 1620 
العرب - موسوعة أعالم الفلسفة 

 - واألجانب (الجزء الثاني)

تقديم: الرئيس شارل 

 جلو/إعداد: روني إيلي ألفا

12413/10 PH 1621 
العرب - موسوعة أعالم الفلسفة 

 واألجانب 

تقديم: الرئيس شارل 

 جلو/إعداد: روني إيلي ألفا

12413/10 PH 1622 
العرب - موسوعة أعالم الفلسفة 

 واألجانب 

الرئيس شارل تقديم: 

 جلو/إعداد: روني إيلي ألفا

12549/10 PH 1623 فاروق عبد المعطي نصوص ومصطلحات فلسفية 

12550/10 PH 1624 فاروق عبد المعطي نصوص ومصطلحات فلسفية 

12551/10 PH 1625 فاروق عبد المعطي نصوص ومصطلحات فلسفية 



12430/10 PH 1626 

-أصولها ومبادئها-الفلسفة البراجماتية

(مع دراسة تحليلية في فلسفة مؤسسها 

 تساراس ساندرس بيرس)

 الهادي المرهجعلي عبد 

12431/10 PH 1627 

-أصولها ومبادئها-الفلسفة البراجماتية

(مع دراسة تحليلية في فلسفة مؤسسها 

 تساراس ساندرس بيرس)

 علي عبد الهادي المرهج

12432/10 PH 1628 

-أصولها ومبادئها-البراجماتية الفلسفة

(مع دراسة تحليلية في فلسفة مؤسسها 

 تساراس ساندرس بيرس)

 علي عبد الهادي المرهج

12017/10 PH 1629 تهافت الفالسفة 

أبي حتمد محمد بن محمد بن 

محمد الغزالي/تقديم: أحمد 

 شمس الدين

12018/10 PH 1630 تهافت الفالسفة 

أبي حتمد محمد بن محمد بن 

محمد الغزالي/تقديم: أحمد 

 شمس الدين

7792/09 PH 1631 (مسألة الجدل) سقراط 
ثيوكاريس كيسديس/تر: طالل 

 سهيل

7793/09 PH 1632 (مسألة الجدل) سقراط 
ثيوكاريس كيسديس/تر: طالل 

 سهيل

7794/09 PH 1633 (مسألة الجدل) سقراط 
ثيوكاريس كيسديس/تر: طالل 

 سهيل

7813/09 PH 1634 سمير اليوسف حكاية أفلطون والشعراء 



7814/09 PH 1635 سمير اليوسف حكاية أفلطون والشعراء 

12011/10 PH 1636 سمير اليوسف حكاية أفلطون والشعراء 

11997/10 PH 1637 
-نقد العقل الميتافيزيقي- مارتن هايدغر 

 قراءة أنطولوجية للتراث الغربي
 علي الحبيب الفريوي

7895 PH 1638 
مارتن هايدغر "الفن والحقيقة" االنهاء 

 الفينومينولوجي الميتافيزيقا
 علي الحبيب الفريوي

7804/09 PH 1639 مبادئ أولية في الفلسفة 
جورج بولتزر/تر: فهيمة شرف 

 الدين

7805/09 PH 1640 مبادئ أولية في الفلسفة 
جورج بولتزر/تر: فهيمة شرف 

 الدين

12000/10 PH 1641 
مقبل الكالم...وما -إضاءات نيتشوية 

 -بعد
 نديم نجدي

7974/09 PH 1642 غاستون بوتول/تر: إيلي نصار ظاهرة الحرب 

12189/10 PH 1643 
مقاربات في الهرمينوطيقا - اللغة والتأويل 

 الغربية والتأويل العربي اإلسالمي
 عمارة ناصر

7903/09 PH 1644 
رؤية الغرب إلى - الشرق المتخيل 

 الشرق المتوسطي

-تييري هنتش/تر: غازي برو

 خليل أحمد خليل

12499/10 PH 1645  طه عبد الرحمن الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة 

12500/10 PH 1646  طه عبد الرحمن الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة 



12501/10 PH 1647  طه عبد الرحمن الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة 

12540/10 PH 1648 عبد اهللا العروي مفهوم الحرية 

12541/10 PH 1649 عبد اهللا العروي مفهوم الحرية 

12542/10 PH 1650 عبد اهللا العروي مفهوم الحرية 

12004/10 PH 1651 عبد القادر بشته النسبية بين العلم والفلسفة 

12005/10 PH 1652 عبد القادر بشته النسبية بين العلم والفلسفة 

12184/10 PH 1653 
-اإلصالح-أزمة الحداثة الفائقة 

 الشراكة-اإلرهاب
 علي حرب

12185/10 PH 1654 
-اإلصالح-الحداثة الفائقة أزمة 

 الشراكة-اإلرهاب
 علي حرب

12186/10 PH 1655 
فتوحات العولمة - حديث النهايات 

 ومأزق الهوية
 علي حرب

8034/09 PH 1656 
الفلسفة في -واللغة والمجتمع العقل 

 العالم الواقعي
 جون سيرل/تر: سعيد الغانمي

8035/09 PH 1657 
الفلسفة في -العقل واللغة والمجتمع 

 العالم الواقعي
 جون سيرل/تر: سعيد الغانمي

12009/10 PH 1658 كمال عبد اللطيف أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب 

12569/10 PH 1659 كمال عبد اللطيف أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب 

12507/10 PH 1660 
دراسة تأويل القرآن عند -فلسفة التأويل 

 محي الدين بن عربي
 نصر حامد أبو زيد



12469/10 PH 1661  حواراا آخر القرن-جدل العقل 
ريتشارد كيرني/تر: إلياس فركوح 

 وحنان شرايخة

12462/10 PH 1662 ميشيل فوكو/تر:سعيد بنكراد تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي 

12505/10 PH 1663  اإلنسان الخطاء- فلسفة اإلدارة- 
بول ريكور/تر: عدنان نجيب 

 الدين

12210/10 PH 1664 
األمة والدولة من القطيعة إلى المصالحة 

 لبناء المستقبل
 محمد محفوظ

12418/10 PH 1665 
إصالح الفكر الديبني من منظور ابن 

 رشد
 إدريس حمادي

12563/10 PH 1666 
من فينومينولوجيا - هوّسرل ومعاصروه 

 اللغة إلى تأويلية الفهم
 فتحي إنقزو

11983/10 PH 1667 
جدل العقالنية في النظرية النقدية 

 لمدرسة فرانكفورت
 كمال بومنير

11984/10 PH 1668 
جدل العقالنية في النظرية النقدية 

 لمدرسة فرانكفورت
 كمال بومنير

11985/10 PH 1669 
جدل العقالنية في النظرية النقدية 

 لمدرسة فرانكفورت
 كمال بومنير

11986/10 PH 1670 
جدل العقالنية في النظرية النقدية 

 لمدرسة فرانكفورت
 كمال بومنير

11989/10 PH 1671 نورة بوحناش إشكالية القيم في فلسفة برغسون 



11990/10 PH 1672  نورة بوحناش القيم في فلسفة برغسونإشكالية 

11991/10 PH 1673 نورة بوحناش إشكالية القيم في فلسفة برغسون 

11994/10 PH 1674 
قلب تراتب - نيتشه ومهمة الفلسفة 

 -القيم والتأويل الجمالي للحياة
 عبد الرزاق بلعقروز

11995/10 PH 1675 
قلب تراتب - ومهمة الفلسفة نيتشه 

 -القيم والتأويل الجمالي للحياة
 عبد الرزاق بلعقروز

11996/10 PH 1676 
قلب تراتب - نيتشه ومهمة الفلسفة 

 -القيم والتأويل الجمالي للحياة
 عبد الرزاق بلعقروز

12027/10 PH 1677 
- مذاهبها-تياراتها- فلسفات عصرنا 

 قضاياها-أعالمها

جان فرانسوا دورتيي/تر: 

 ابراهيم صحراوي

12028/10 PH 1678 
- مذاهبها-تياراتها- فلسفات عصرنا 

 قضاياها-أعالمها

جان فرانسوا دورتيي/تر: 

 ابراهيم صحراوي

11987/10 PH 1679  محمد جديدي مطارحات روتية-ما بعد الفلسفة 

11988/10 PH 1680  محمد جديدي مطارحات روتية-ما بعد الفلسفة 



12022 PH 1681 فلسفة التواصل 
فيري/تر: عمر جان مارك 

 مهيبل

12023/10 PH 1682 فلسفة التواصل 
جان مارك فيري/تر: عمر 

 مهيبل

11992/10 PH 1683 
التأويلية والفن عند هانس جيورج 

 غادامير
 هشام معافة

11993/10 PH 1684 
التأويلية والفن عند هانس جيورج 

 غادامير
 هشام معافة

12182/10 PH 1685 
األلهة الجدد وخراب -تواطؤ األضداد 

 - العالم
 علي حرب

12171/10 PH 1686 
صناعة الحياة - المصالح والمصائر 

 - المشتركة
 علي حرب

12178/10 PH 1687 فارح مسرحي الحداثة في فكر محمد أركون 

12175/10 PH 1688 
أسئلة التنوير والعقالنية في الفكر العربي 

 المعاصر
 يوسف بن عدي

12025/10 PH 1689 جمال حمود فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين 

08923/09 PH 1690 
الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم 

 (الجزء األول)
 إبراهيم مصطفى إبراهيم

08923/09 PH 1691 
الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم 

 (الجزء األول)
 إبراهيم مصطفى إبراهيم

08624/09 PH 1692 
الفلسفة الحديثة من كانط إلى رينوفييه 

 (الجزء الثاني)
 إبراهيم مصطفى إبراهيم



08924/09 PH 1693 
الحديثة من كانط إلى رينوفييه الفلسفة 

 (الجزء الثاني)
 إبراهيم مصطفى إبراهيم

08941/09 PH 1694 راوية عبد المنعم عباس ديكارت والفلسفة العقلية 

08942/09 PH 1695  راوية عبد المنعم عباس والفلسفة العقليةديكارت 

08937/09 PH 1696  حربي عباس عطيتو قضاياها ومشكالتها- الفلسفة 

08938/09 PH 1697  عباس عطيتوحربي  قضاياها ومشكالتها- الفلسفة 

08921/09 PH 1698 
العقالنية النقدية كاستراتجية معرفية 

 للفكر اإلسالمي في عصر العولمة
 عباس محمد حسن سليمان

08922/09 PH 1699 
النقدية كاستراتجية معرفية العقالنية 

 للفكر اإلسالمي في عصر العولمة
 عباس محمد حسن سليمان

08952/09 PH 1700 عبد الوهاب جعفر مبادئ الفلسفة وإشكالياتها 

12496/10 PH 1701 ماكس فيبر 
لوران فلوري/تر: محمد علي 

 مقلد

12497/10 PH 1702 ماكس فيبر 
لوران فلوري/تر: محمد علي 

 مقلد

12498/10 PH 1703 ماكس فيبر 
فلوري/تر: محمد علي لوران 

 مقلد

12484/10 PH 1704 الفلسفة األخالقية 
روفين -سبيربير- مونيك كانتو

 أدجيان/تر: جورج زيناتي

12485/10 PH 1705 الفلسفة األخالقية 
روفين -سبيربير- كانتو  مونيك

 أدجيان/تر: جورج زيناتي



12486/10 PH 1706 الفلسفة األخالقية 
روفين -سبيربير- مونيك كانتو

 أدجيان/تر: جورج زيناتي

12487/10 PH 1707 أوروبا التنوير 
بيار إيف بوروبير/تر: محمد 

 علي مقلد

12488/10 PH 1708 أوروبا التنوير 
بيار إيف بوروبير/تر: محمد 

 علي مقلد

12489/10 PH 1709 أوروبا التنوير 
بيار إيف بوروبير/تر: محمد 

 علي مقلد

12493/10 PH 1710 إسبينوزا واإلسبينوزية 
فرانسوا مورو/تر: جورج  -بيار

 كتورة

12494/10 PH 1711 إسبينوزا واإلسبينوزية 
فرانسوا مورو/تر: جورج  -بيار

 كتورة

12495/10 PH 1712 إسبينوزا واإلسبينوزية 
فرانسوا مورو/تر: جورج  -بيار

 كتورة

12490/10 PH 1713 جون بول سارتر 
سوالل/تر: جورج  آني كوهن 

 كتوره

12491/10 PH 1714 جون بول سارتر 
آني كوهن سوالل/تر: جورج  

 كتوره

12792/10 PH 1715 جون بول سارتر 
آني كوهن سوالل/تر: جورج  

 كتوره



12468/10 PH 1716 جدل التنوير 
ثيودورف - ماكس هوركهايمر

 أدورنو/تر: جورج كتوره

12531/10 PH 1717 بول ريكور/تر: فالح رحيم محاضرات في اإليديولوجيا واليوتوبيا 

12543/10 PH 1718 مقدمة في األخالق 
مابوت/تر: ماهر عبد القادر 

 محمد علي

12544/10 PH 1719 مقدمة في األخالق 
مابوت/تر: ماهر عبد القادر 

 محمد علي

12545/10 PH 1720 مقدمة في األخالق 
مابوت/تر: ماهر عبد القادر 

 محمد علي

12414/10 PH 1721 

فلسفة السياسة عند بعض الفالسفة 

اليونانيين واإلسالميين وفالسفة عصر 

 النهضة

 محمد بالروينمحمد 

12415/10 PH 1722 

فلسفة السياسة عند بعض الفالسفة 

اليونانيين واإلسالميين وفالسفة عصر 

 النهضة

 محمد محمد بالروين

12416/10 PH 1723 

السياسة عند بعض الفالسفة فلسفة 

اليونانيين واإلسالميين وفالسفة عصر 

 النهضة

 محمد محمد بالروين

12533/10 PH 1724 مدخل إلى الفلسفة ومشكالتها 
موره -حربي عباس عطيتو

 محمد عبيدات



12534/10 PH 1725 مدخل إلى الفلسفة ومشكالتها 
موره -حربي عباس عطيتو

 محمد عبيدات

12516/10 PH 1726 

نظرية التأويل -مدخل إلى الهرمنيوطيقا 

من أفالطون إلى جادامر أفالطون 

دلتاي، هسرل (معنى (محاورة أيون)، 

الفينومينولوجيا) هيدجر، جادامر، 

 هابرماس، ريكور..وآخرون

 عادل مصطفى

12517/10 PH 1727 
-في فلسفة الحضارة (اليونانية 

 الغربية)-االسالمية

صفاء -أحمد محمد صبحي

 عبد السالم جعفر

12474/10 PH 1728 أحمد عبد الحليم عطية دراسات حول عبد الرحمن بدوي 

12475/10 PH 1729 أحمد عبد الحليم عطية دراسات حول عبد الرحمن بدوي 

12476/10 PH 1730 أحمد عبد الحليم عطية دراسات حول عبد الرحمن بدوي 

12528/10 PH 1731 علي الشابي مباحث في علم الكالم والفلسفة 

12529/10 PH 1732 علي الشابي مباحث في علم الكالم والفلسفة 

12530/10 PH 1733 علي الشابي مباحث في علم الكالم والفلسفة 

12238/10 PH 1734  دومينيك أورفوا/تر: رندة بعث الفكر العربي واإلسالميتاريخ 

12238/10 PH 1735 دومينيك أورفوا/تر: رندة بعث تاريخ الفكر العربي واإلسالمي 



12236/10 PH 1736  كلود دوبار/تر: رندة بعث -تفسير تحول-أزمة الهويات 

12237/10 PH 1737  كلود دوبار/تر: رندة بعث -تفسير تحول-أزمة الهويات 

7645/09 PH 1738 جان الكوست/تر: ريم األمين فلسفة الفن 

7646/09 PH 1739 جان الكوست/تر: ريم األمين فلسفة الفن 

7647/09 PH 1740 جان الكوست/تر: ريم األمين فلسفة الفن 

7617/09 PH 1741  جاكلين روس/تر: عادل العوا األخالقي المعاصرالفكر 

7618/09 PH 1742 جاكلين روس/تر: عادل العوا الفكر األخالقي المعاصر 

7619/09 PH 1743 جاكلين روس/تر: عادل العوا الفكر األخالقي المعاصر 

12477/10 PH 1744 
دراسات في الفلسفة والفكر اإلسالمي 

 (الجزء األول)
 عمار الطالبي

12477/10 PH 1745 
دراسات في الفلسفة والفكر اإلسالمي 

 (الجزء الثاني)
 عمار الطالبي

12478/10 PH 1746 
دراسات في الفلسفة والفكر اإلسالمي 

 (الجزء األول)
 عمار الطالبي

12478/10 PH 1747 
دراسات في الفلسفة والفكر اإلسالمي 

 (الجزء الثاني)
 عمار الطالبي



8256/09 PH 1748 في التصوف االسالمي 
أبو اليزير - حسن الشافعي

 العجمي

8257/09 PH 1749 في التصوف االسالمي 
أبو اليزير - حسن الشافعي

 العجمي

8258/09 PH 1750 في التصوف االسالمي 
أبو اليزير - حسن الشافعي

 العجمي

8259/09 PH 1751 في التصوف االسالمي 
أبو اليزير - حسن الشافعي

 العجمي

8260/09 PH 1752 في التصوف االسالمي 
أبو اليزير - حسن الشافعي

 العجمي

11394/10 PH 1753 محمد عبد المنعم خفاجي فلسفة التاريخ االسالمي 

12271/10 PH 1754 محمد عبد المنعم خفاجي فلسفة التاريخ االسالمي 

12272/10 PH 1755 محمد عبد المنعم خفاجي فلسفة التاريخ االسالمي 

11392/10 PH 1756 زكريا بشير إمام دراسات نقدية في الفلسفة االسالمية 

12479/10 PH 1757 زكريا بشير إمام دراسات نقدية في الفلسفة االسالمية 

12480/10 PH 1758 زكريا بشير إمام دراسات نقدية في الفلسفة االسالمية 

12433/10 PH 1759  علي حسين الجابري الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية 

12434/10 PH 1760  علي حسين الجابري الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية 

12435/10 PH 1761  علي حسين الجابري الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية 



11213/10 PH 1762 
قراءة سيميائية في -الفن التشكيلي 

 -إنساق الرسم
 بالسم محمد

11214/10 PH 1763 
قراءة سيميائية في -الفن التشكيلي 

 -إنساق الرسم
 بالسم محمد

11215/10 PH 1764 
قراءة سيميائية في -الفن التشكيلي 

 -إنساق الرسم
 بالسم محمد

7859/09 PH 1765 تعاليم المتصوفين 
حضرة عنايت خان/تر: ابراهيم 

 استنبولي

7860/09 PH 1766 تعاليم المتصوفين 
حضرة عنايت خان/تر: ابراهيم 

 استنبولي

08949/09 PH 1767 سليم دولة ما الفلسفة 

08950/09 PH 1768 سليم دولة ما الفلسفة 

08933/09 PH 1769  محمد علي الكبسي في الفكر الفلسفي المعاصرقراءات 

08934/09 PH 1770 محمد علي الكبسي قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

08943/09 PH 1771  جان بران/تر: فاروق الحميد -الشهيد األول للفلسفة-سقراط 

08944/09 PH 1772  جان بران/تر: فاروق الحميد -الشهيد األول للفلسفة-سقراط 

8012/09 PH 1773 رضا سعادة الفلسفة ومشكالت اإلنسان 

8013/09 PH 1774 رضا سعادة الفلسفة ومشكالت اإلنسان 

8014/09 PH 1775 رضا سعادة الفلسفة ومشكالت اإلنسان 



8024/09 PH 1776 تهافت الفالسفة 
محمد أبي حامد 

 الغزالي/تقديم: جيرار جهامي

8016/09 PH 1777 تهافت الفالسفة 
أبي حامد محمد 

 الغزالي/تقديم: جيرار جهامي

8320/09 PH 1778 سميح دغيم فلسفة القدر في فكر المعتزلة 

7643/09 PH 1779 
بحوث في الفلسفة بين ابن سينا 

 وأفالطون وتاريخ الفلسفة الغربية
 ديزيره سقال

12019/10 PH 1780 
انتصاراً للروح العلمية -التهافت تهافت 

 وتأسيسا ألخالقيات الحوار
 محمد عابد الجابري

12020/10 PH 1781 
انتصاراً للروح العلمية -تهافت التهافت 

 وتأسيسا ألخالقيات الحوار
 محمد عابد الجابري

12021/10 PH 1782 
انتصاراً للروح العلمية -تهافت التهافت 

 وتأسيسا ألخالقيات الحوار
 محمد عابد الجابري

11256/10 PH 1783 تحقيقات فلسفية 
فتغنشتاين/تر: عبد لودوفيك 

 الرازق بنور

7671/09 PH 1784 الفكر الحر 
أندريه ناتاف/تر: رندة 

 بعث/تدقيق: جمال شحيد

7672/09 PH 1785 الفكر الحر 
ناتاف/تر: رندة أندريه 

 بعث/تدقيق: جمال شحيد



7668/09 PH 1786 إبراهيم العريس لغة الذات والحداثة الدائمة 

7669/09 PH 1787 إبراهيم العريس لغة الذات والحداثة الدائمة 

12398/10 PH 1788 
نقد الحداثة - ) Iالحداثة وانتقاداتها (

 من منظور غربي

- أعداد وترجمة: محمد سبيال

 عبد السالم بنعبد العالي

12399/10 PH 1789 
نقد الحداثة - ) Iالحداثة وانتقاداتها (

 من منظور غربي

- وترجمة: محمد سبيالأعداد 

 عبد السالم بنعبد العالي

12400/10 PH 1790 
نقد الحداثة - ) Iالحداثة وانتقاداتها (

 من منظور عربي اسالمي

- أعداد وترجمة: محمد سبيال

 عبد السالم بنعبد العالي

12401/10 PH 1791 
نقد الحداثة - ) Iالحداثة وانتقاداتها (

 من منظور عربي اسالمي

- أعداد وترجمة: محمد سبيال

 عبد السالم بنعبد العالي

7978/09 PH 1792 

دعوة لبدر -لقاء التاريخ بالعصر 

الخلدونية بأبعادها المعاصرة في وعي 

 لثقافة العقلالشعب تأسيسا 

 محمد جابر األنصاري

7979/09 PH 1793 

دعوة لبدر -لقاء التاريخ بالعصر 

الخلدونية بأبعادها المعاصرة في وعي 

 الشعب تأسيسا لثقافة العقل

 محمد جابر األنصاري



7980/09 PH 1794 

دعوة لبدر -لقاء التاريخ بالعصر 

الخلدونية بأبعادها المعاصرة في وعي 

 الشعب تأسيسا لثقافة العقل

 محمد جابر األنصاري

7981/09 PH 1795 

دعوة لبدر -لقاء التاريخ بالعصر 

الخلدونية بأبعادها المعاصرة في وعي 

 الشعب تأسيسا لثقافة العقل

 محمد جابر األنصاري

12029/10 PH 1796 محمد جابر األنصاري الفكر العربي وصراع األضداد 

7630/09 PH 1797 
دراسة -التراث العربي والعقل المادي 

 في فكر حسين مروة

موسى برهومة/تقديم: فهمي 

 جدعان

7631/09 PH 1798 
دراسة -العربي والعقل المادي التراث 

 في فكر حسين مروة

موسى برهومة/تقديم: فهمي 

 جدعان

7699/09 PH 1799 محمد مقدادي أمريكا وهيكلة الموت 

7700/09 PH 1800 محمد مقدادي أمريكا وهيكلة الموت 

12030/10 PH 1801 
- الواقعية الجديدة في الفكر العربي

 -المشروع الفكري ألنصاري نموذجا
 محمد نعمان جالل

7731/09 PH 1802 حسام اآللوسي مدخل إلى الفلسفة 

12365/10 PH 1803 
نقد نقد - وحدة العقل العربي اإلسالمي 

 -العقل العربي
 جورج طرابيشي



12366/10 PH 1804 
نقد نقد - العقل العربي اإلسالمي وحدة 

 -العقل العربي
 جورج طرابيشي

12367/10 PH 1805 
نقد نقد - وحدة العقل العربي اإلسالمي 

 -العقل العربي
 جورج طرابيشي

12046/10 PH 1806 عبد اهللا العروي ابن خلدون وماكيافللي 

12047/10 PH 1807 عبد اهللا العروي ابن خلدون وماكيافللي 

0 6765 PH 1808 
أصول التربية الفلسفية واالجتماعية 

 والنفسية

أحمد -وائل عبد الرحمن التل

 محمد شعراوي

0 6765 PH 1809 
أصول التربية الفلسفية واالجتماعية 

 والنفسية

أحمد -وائل عبد الرحمن التل

 محمد شعراوي

0 6765 PH 1810 
أصول التربية الفلسفية واالجتماعية 

 والنفسية

أحمد -الرحمن التلوائل عبد 

 محمد شعراوي

12463/10 PH 1811 

تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق 

ابن -الفارابي-الكندي- والمغرب 

ابن -ابن طفيل- ابن باجة-الغزالي-سينا

ابن -إخوان الصفاء-ابن خلدون-رشد

ابن -محي الدين بن العربي- الهيثم

 مسكوية

 محمد لطفي جمعه

12464/10 PH 1812 

تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق 

ابن -الفارابي-الكندي- والمغرب 

ابن -ابن طفيل- ابن باجة-الغزالي-سينا

ابن -إخوان الصفاء-ابن خلدون-رشد

 محمد لطفي جمعه



ابن -محي الدين بن العربي- الهيثم

 مسكوية

12465/10 PH 1813 

تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق 

ابن -الفارابي-الكندي- والمغرب 

ابن -ابن طفيل- ابن باجة-الغزالي-سينا

ابن -إخوان الصفاء-ابن خلدون-رشد

ابن -محي الدين بن العربي- الهيثم

 مسكوية

 محمد لطفي جمعه

12409/10 PH 1814 محمد الشيكر هايدغر وسؤال الحداثة 

12410/10 PH 1815 محمد الشيكر هايدغر وسؤال الحداثة 

12411/10 PH 1816 محمد الشيكر هايدغر وسؤال الحداثة 

12406/10 PH 1817 
من - كانط ورهانات التفكير الفلسفي 

 - نقد الفلسفة إلى فلسفة النقد
 عبد الحق منصف

11386/10 PH 1818 فؤاد زكريا إسبينوزا 

11387/10 PH 1819 فؤاد زكريا إسبينوزا 

11388/10 PH 1820 فؤاد زكريا إسبينوزا 

8052/09 PH 1821 
الميثولوجيا.. من نرام سين إلى بول 

 برايمير
 نعيم عبد مهلهل

8053/09 PH 1822 
الميثولوجيا.. من نرام سين إلى بول 

 برايمير
 نعيم عبد مهلهل



8054/09 PH 1823 
الميثولوجيا.. من نرام سين إلى بول 

 برايمير
 نعيم عبد مهلهل

12016/10 PH 1824 رائد جبار كاظم الذات في فكر محمد إقبال فلسفة 

12452/10 PH 1825 
دراسة في فلسفة -المفاهيم العلمية 

 - التحليل
 عقيل حسين عقيل

12453/10 PH 1826 
دراسة في فلسفة -العلمية المفاهيم 

 - التحليل
 عقيل حسين عقيل

12454/10 PH 1827 
دراسة في فلسفة -المفاهيم العلمية 

 - التحليل
 عقيل حسين عقيل

12261/10 PH 1828 الفن والمجتمع 
هربرت ريد/تر: فارس متري 

 ضاهر

12262/10 PH 1829 الفن والمجتمع 
هربرت ريد/تر: فارس متري 

 ضاهر

12263/10 PH 1830 الفن والمجتمع 
هربرت ريد/تر: فارس متري 

 ضاهر

7892/09 PH 1831 مدخل إلى الفكر اإليكولوجي 
مجموعة من المفكرين/ترجمة : 

 معين رومية

7893/09 PH 1832 مدخل إلى الفكر اإليكولوجي 
مجموعة من المفكرين/ترجمة : 

 معين رومية

7894/09 PH 1833 مدخل إلى الفكر اإليكولوجي 
مجموعة من المفكرين/ترجمة : 

 معين رومية



12564/10 PH 1834 حنا ديب هيغل وفويورباخ 

12565/10 PH 1835 حنا ديب هيغل وفويورباخ 

12546/10 PH 1836 
مدخل إلى فلسفة - منطق السلطة 

 - األمر
 ناصيف نصار

08945/09 PH 1837 عبد الكريم علي اليماني فلسفة القيم التربوية 

08946/09 PH 1838 الكريم علي اليمانيعبد  فلسفة القيم التربوية 

12040/10 PH 1839  علم نفس الجمال-التربية الجمالية- 
-محمود عبد اهللا الخوالية

 محمد عوض الترتوري

08931/09 PH 1840 
نص في حكم - الحكم في فلسفة 

 األمراء القديس توما األكويني

كرم عباس عرفة/تقديم: حسن 

 حنفي

08932/09 PH 1841 
نص في حكم - في فلسفة الحكم 

 األمراء القديس توما األكويني

كرم عباس عرفة/تقديم: حسن 

 حنفي

12163/10 PH 1842 ماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث 
فيليب راينو/تر: محمد 

 جديدي

12164/10 PH 1843 ماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث 
فيليب راينو/تر: محمد 

 جديدي

7578/09 PH 1844 
مقاربات في الحداثة -إزاحات فكرية 

 والمثقف
 محمد شوقي الزين



12183/10 PH 1845 عبد اهللا ابراهيم التلقي والسياقات الثقافية 

12402/10 PH 1846 محمد العدلوني اإلدريسي المدخل لصناعة المنطق إلبن طملوس 

12408/10 PH 1847 إدريس كثير نحو الفلسفة 

08919/09 PH 1848 
التأمل واإلبداع في فلسفة أفالطين 

 الجمالية
 ناهد نصر الدين عزت

08920/09 PH 1849 
التأمل واإلبداع في فلسفة أفالطين 

 الجمالية
 ناهد نصر الدين عزت

08947/09 PH 1850 
جدل األنا واآلخر -في فلسفة الحضارة 

 -نحو بناء حضارة إنسانية واحدة
 مصطفى النشار

08948/09 PH 1851 
جدل األنا واآلخر -في فلسفة الحضارة 

 -نحو بناء حضارة إنسانية واحدة
 مصطفى النشار

8288/09 PH 1852 عمر عبيد حسنه قوة الثقافة..الثقافة القوة 

8289/09 PH 1853 عمر عبيد حسنه قوة الثقافة..الثقافة القوة 

08939/09 PH 1854  حسن حنفي -فيلسوف الحياة-برجسون 

08940/09 PH 1855  حسن حنفي -فيلسوف الحياة-برجسون 

12547/10 PH 1856  محمد أحمد منصور موسوعة أعالم الفلسفة 

12548/10 PH 1857  محمد أحمد منصور موسوعة أعالم الفلسفة 



08925/09 PH 1858 
الخير  - القيم الفلسفية الكبرى (الحق 

 الجمال) -
 عبد العزيز محمد

08926/09 PH 1859 
الخير  - القيم الفلسفية الكبرى (الحق 

 الجمال) -
 عبد العزيز محمد

08935/09 PH 1860 
-الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل 

 - رؤية عقلية نقدية
 عاطف العراقي

08936/09 PH 1861 
-الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل 

 - رؤية عقلية نقدية
 عاطف العراقي

7937/09 PH 1862 جورج زيناتي رحالت داخل الفلسفة الغربية 

7938/09 PH 1863  جورج زيناتي داخل الفلسفة الغربيةرحالت 

11998/10 PH 1864 
النظرية والتطبيق في -الرد بالكتابة 

 آداب المستعمرات القديمة 

غاريث  -بيل أشكروفت

هيلين تيفين/تر: -غريفيث

 شهرت العالم

11999/10 PH 1865 
النظرية والتطبيق في -الرد بالكتابة 

 آداب المستعمرات القديمة 

غاريث  -بيل أشكروفت

هيلين تيفين/تر: -غريفيث

 شهرت العالم

12421/10 PH 1866 أبي نادرنايلة  التراث والمنهج بين أركون والجابري 

12422/10 PH 1867 نايلة أبي نادر التراث والمنهج بين أركون والجابري 

12423/10 PH 1868 نايلة أبي نادر التراث والمنهج بين أركون والجابري 

08927/09 PH 1869 مجدي كيالني المدارس الفلسفية في العصر الهللينسي 



08928/09 PH 1870 مجدي كيالني المدارس الفلسفية في العصر الهللينسي 

12832/10 PH 1871 
فلسفة الدين والكالم الجديد مخاضات 

 الحداثة
 محمد سبيال

12515/10 PH 1872 

الفكر السياسي - فلسفة كانت السياسية 

في حقلي الفلسفة النظرية وفلسفة 

 - األخالق

علي المحمودي/تعريب: السيد 

 عبد الرحمن العلوي

12426/10 PH 1873 
الخطوط األساسية -الحقيقة والمنهج 

 لتأويلية فلسفية

هاتر جورج غادامير/تر:حسن 

 علي حاكم صالح- ناظم

12316/10 PH 1874  محمد أركون -األخالق والسياسة-اإلسالم 

7572/09 PH 1875 حديث الروح 
ذكاء - محمد رواس قلعجي

 رواس قلعجي

12419/10 PH 1876 خليل محسنعيسى  االتجاه الفلسفي في المفهوم التربوي 

12012/10 PH 1877  مجموعة من األساتذة (ندوة) الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام 

12407/10 PH 1878 
تفكيك - مدخل إلى فلسفة جاك دريدا

 الميتافيزيقا واستحضار األثر

روجي -سارة كوفمان

عز -البورت/تر: ادريس كثير

 الدين الخطابي



7920/09 PH 1879  فلسفة متجددة-العقالنية- 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

7730/09 PH 1880 حسام اآللوسي مدخل إلى الفلسفة 

12010/10 PH 1881 يوحنا قمير أصول الفلسفة العربية 

12467/10 PH 1882 جاذبية االسالم 
مكسيم رودنسون/تر: الياس 

 مرقص

8070/09 PH 1883 ألفين توفلر/تر: أسعد صقر - دراسة-خرائط المستقبل 

8030/09 PH 1884 عبد المجيد النجار مقاربات في قراءة التراث 

9780/10 PH 1885 لوسيف /تر:مندر حلومألكسي  فلسفة األسطورة 

9781/10 PH 1886 ألكسي لوسيف /تر:مندر حلوم فلسفة األسطورة 

9782/10 PH 1887 ألكسي لوسيف /تر:مندر حلوم فلسفة األسطورة 

9783/10 PH 1888 ألكسي لوسيف /تر:مندر حلوم فلسفة األسطورة 

10287/10 PH 1889 ألكسي لوسيف /تر:مندر حلوم فلسفة األسطورة 



10288/10 PH 1890 لوسيف /تر:مندر حلومألكسي  فلسفة األسطورة 

10289/10 PH 1891 ألكسي لوسيف /تر:مندر حلوم فلسفة األسطورة 

9922/10 PH 1892 
المدارس الباطنية بين العلم و الفلسفة و 

 العقيدة و الدين 
 عزيز الوكيلي د: محمد 

9923/10 PH 1893 
المدارس الباطنية بين العلم و الفلسفة و 

 العقيدة و الدين 
 د: محمد عزيز الوكيلي 

10360/10 PH 1894 
الباطنية بين العلم و الفلسفة و المدارس 

 العقيدة و الدين 
 د: محمد عزيز الوكيلي 

10361/10 PH 1895 
المدارس الباطنية بين العلم و الفلسفة و 

 العقيدة و الدين 
 د: محمد عزيز الوكيلي 

9957/10 PH 1896  جاك دريدا /تر: عزيز توما أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 

9958/10 PH 1897  جاك دريدا /تر: عزيز توما أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 

9959/10 PH 1898  جاك دريدا /تر: عزيز توما لغة األخر أو ترميم األصل أحادية 

9960/10 PH 1899  جاك دريدا /تر: عزيز توما أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 

9961/10 PH 1900 جاك دريدا /تر: عزيز توما  أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 

9962/10 PH 1901  جاك دريدا /تر: عزيز توما أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 

10379/10 PH 1902  دريدا /تر: عزيز توماجاك  أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 

10380/10 PH 1903  جاك دريدا /تر: عزيز توما أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 



10032/10 PH 1904  جاك  دريدا /تر: عدنان حسن  حمى األرشيف الفرويدي 

10033/10 PH 1905  جاك  دريدا /تر: عدنان حسن  حمى األرشيف الفرويدي 

10034/10 PH 1906  جاك  دريدا /تر: عدنان حسن  حمى األرشيف الفرويدي 

9786/10 PH 1907 الكتاب الهندي المقدس الباجافا ديجيتا 
شار ستري /تر : رعد عبد 

 الجليل جواد

9787/10 PH 1908 الكتاب الهندي المقدس الباجافا ديجيتا 
شار ستري /تر : رعد عبد 

 الجليل جواد

9788/10 PH 1909 الكتاب الهندي المقدس الباجافا ديجيتا 
شار ستري /تر : رعد عبد 

 الجليل جواد

9789/10 PH 1910 الكتاب الهندي المقدس الباجافا ديجيتا 
شار ستري /تر : رعد عبد 

 الجليل جواد

10295/10 PH 1911 الكتاب الهندي المقدس الباجافا ديجيتا 
شار ستري /تر : رعد عبد 

 الجليل جواد

10296/10 PH 1912 الكتاب الهندي المقدس الباجافا ديجيتا 
شار ستري /تر : رعد عبد 

 الجليل جواد

10535/10 PH 1913  التصوف الشرقي و الفزياء الحديثة 
فريتجوف كابرا/تر: عدنان 

 حسن 

10536/10 PH 1914  التصوف الشرقي و الفزياء الحديثة 
فريتجوف كابرا/تر: عدنان 

 حسن 

10537/10 PH 1915  التصوف الشرقي و الفزياء الحديثة 
فريتجوف كابرا/تر: عدنان 

 حسن 

10538/10 PH 1916  التصوف الشرقي و الفزياء الحديثة 
فريتجوف كابرا/تر: عدنان 

 حسن 



9940/10 PH 1917  سوزوكي/تر: ثائر ديب- ت-د التصوف البوذي و التحليل النفسي 

9941/10 PH 1918  سوزوكي/تر: ثائر ديب- ت-د التصوف البوذي و التحليل النفسي 

9942/10 PH 1919  سوزوكي/تر: ثائر ديب- ت-د التصوف البوذي و التحليل النفسي 

9943/10 PH 1920  سوزوكي/تر: ثائر ديب- ت-د التصوف البوذي و التحليل النفسي 

9944/10 PH 1921  سوزوكي/تر: ثائر ديب- ت-د التصوف البوذي و التحليل النفسي 

10002/10 PH 1922 
إشكالية الوجود الدهني في الفلسفة 

 اإلسالمية : دراسة في نظرية المعرفة 
 عادل محمود بدر 

10003/10 PH 1923 
إشكالية الوجود الدهني في الفلسفة 

 اإلسالمية : دراسة في نظرية المعرفة 
 عادل محمود بدر 

10004/10 PH 1924 
إشكالية الوجود الدهني في الفلسفة 

 اإلسالمية : دراسة في نظرية المعرفة 
 عادل محمود بدر 

10005/10 PH 1925 
إشكالية الوجود الدهني في الفلسفة 

 اإلسالمية : دراسة في نظرية المعرفة 
 عادل محمود بدر 

9730/10 PH 1926 

الصوفية لشهاب الدين الرسائل 

السهرودي شهيد اإلشراق ، رسالة في 

 حالة الطفولة 

 عادل محمود بدر 

9731/10 PH 1927 

الرسائل الصوفية لشهاب الدين 

السهرودي شهيد اإلشراق ، رسالة في 

 حالة الطفولة 

 عادل محمود بدر 

9732/10 PH 1928 

الرسائل الصوفية لشهاب الدين 

السهرودي شهيد اإلشراق ، رسالة في 

 حالة الطفولة 

 عادل محمود بدر 



10384/10 PH 1929 
مفهوم الحدوث الدهري في ميتافزيقيا 

 الوجود 
 محمود بدر عادل 

10385/10 PH 1930 
مفهوم الحدوث الدهري في ميتافزيقيا 

 الوجود 
 عادل محمود بدر 

10480/10 PH 1931 

اإلمكان و الوجوب بين ابن سينا برهان 

دراسة نقدية -و صدر الدين الشيرازي 

 مقارنة 

 عادل محمود بدر 

10481/10 PH 1932 

برهان اإلمكان و الوجوب بين ابن سينا 

دراسة نقدية -و صدر الدين الشيرازي 

 مقارنة 

 عادل محمود بدر 

10440 PH 1933 
 -التجربة النورانية عند اإلمام الغزالي 

 من األنا المنطقية إلى األنا المتعالية 
 عادل محمود بدر 

9889/10 PH 1934  جون كيهو/تر: مصطفى دليلة العقل الباطن 

9890/10 PH 1935  جون كيهو/تر: مصطفى دليلة العقل الباطن 

9891/10 PH 1936  جون كيهو/تر: مصطفى دليلة العقل الباطن 

9892/10 PH 1937  جون كيهو/تر: مصطفى دليلة الباطن العقل 

9893/10 PH 1938  جون كيهو/تر: مصطفى دليلة العقل الباطن 

10424/10 PH 1939  جون كيهو/تر: مصطفى دليلة العقل الباطن 

10425/10 PH 1940  جون كيهو/تر: مصطفى دليلة العقل الباطن 

9790 PH 1941 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 



9791 PH 1942 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

9792 PH 1943 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

9793 PH 1944 فكرة الفينومينولوجيا 
هوسرل/تر: أحمد أدموند 

 الصادقي 

9794 PH 1945 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

9795 PH 1946 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

9796 PH 1947 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

10298/10 PH 1948 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

10299/10 PH 1949 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

10300/10 PH 1950 فكرة الفينومينولوجيا 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

10301/10 PH 1951  الفينومينولوجيافكرة 
أدموند هوسرل/تر: أحمد 

 الصادقي 

9755/10 PH 1952  أحمد الصادقي  حضور الغياب في صوفية ابن العربي 

9756/10 PH 1953  أحمد الصادقي  حضور الغياب في صوفية ابن العربي 

9757/10 PH 1954  أحمد الصادقي  حضور الغياب في صوفية ابن العربي 



9758/10 PH 1955  أحمد الصادقي  حضور الغياب في صوفية ابن العربي 

9759/10 PH 1956  أحمد الصادقي  حضور الغياب في صوفية ابن العربي 

9760/10 PH 1957  أحمد الصادقي  حضور الغياب في صوفية ابن العربي 

10275/10 PH 1958  أحمد الصادقي  الغياب في صوفية ابن العربي حضور 

10276/10 PH 1959  أحمد الصادقي  حضور الغياب في صوفية ابن العربي 

9695/10 PH 1960 
فلسفة البنيوية و ما -ما فوق البنيوية 

 بعدها

هارلند/تر: لحسن  ريتشرد

 أحمامة

9696/10 PH 1961 
فلسفة البنيوية و ما -ما فوق البنيوية 

 بعدها

ريتشرد هارلند/تر: لحسن 

 أحمامة

10251/10 PH 1962 
فلسفة البنيوية و ما -ما فوق البنيوية 

 بعدها

ريتشرد هارلند/تر: لحسن 

 أحمامة

10252/10 PH 1963 
فلسفة البنيوية و ما -ما فوق البنيوية 

 بعدها

ريتشرد هارلند/تر: لحسن 

 أحمامة

9759/10 PH 1964 إيغلتون/تر: ثائر ديب تيري  أوهام ما بعد الحداثة 

9760/10 PH 1965 تيري إيغلتون/تر: ثائر ديب  أوهام ما بعد الحداثة 

9761/10 PH 1966 تيري إيغلتون/تر: ثائر ديب  أوهام ما بعد الحداثة 

10193/10 PH 1967 تيري إيغلتون/تر: ثائر ديب  فكرة الثقافة 

10194/10 PH 1968 تيري إيغلتون/تر: ثائر ديب  فكرة الثقافة 



10249/10 PH 1969  تيري إيغلتون/تر: ثائر ديب  الثقافةفكرة 

10702/10 PH 1970 
النقد و الرغبة في القول الفلسفي 

 المعاصر 
 ابراهيم محمود

10703/10 PH 1971 
النقد و الرغبة في القول الفلسفي 

 المعاصر 
 محمودابراهيم 

10704/10 PH 1972 
النقد و الرغبة في القول الفلسفي 

 المعاصر 
 ابراهيم محمود

10678/10 PH 1973 
خفايا ما بعد الحداثة ودور ألكسندر 

 فيها

شادية دروري/تر: د: موسى 

 الحالول 

10679/10 PH 1974 
خفايا ما بعد الحداثة و دور ألكسندر 

 فيها

شادية دروري/تر: د: موسى 

 الحالول 

10680/10 PH 1975 
خفايا ما بعد الحداثة و دور ألكسندر 

 فيها

دروري/تر: د: موسى شادية 

 الحالول 

10388/10 PH 1976  د:  محمد سالم سعد اهللا  األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية 

10389/10 PH 1977  محمد سالم سعد اهللا د:   األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية 

10390/10 PH 1978  د:  محمد سالم سعد اهللا  األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية 

10042/10 PH 1979  أفاق جديدة في دراسة اللغة و العقل 
تشومسكي /تر: عدنان نعوم 

 حسن 

10043/10 PH 1980  أفاق جديدة في دراسة اللغة و العقل 
نعوم تشومسكي /تر: عدنان 

 حسن 

10681/10 PH 1981  عدو المسيح 
فريدريك  نيتشه /تر: جورج 

 ميخائيل ديب 

10684/10 PH 1982  عدو المسيح 
فريدريك  نيتشه /تر: جورج 

 ميخائيل ديب 



9752/10 PH 1983  محمد الرحموني  أدبيات النقد الذاتي في الفكر العربي 

9753/10 PH 1984  محمد الرحموني  أدبيات النقد الذاتي في الفكر العربي 

9846/10 PH 1985 الجنسانية 
جوزف بريستو/تر: عدنان 

 حسن 

9847/10 PH 1986 الجنسانية 
بريستو/تر: عدنان جوزف 

 حسن 

10180/10 PH 1987 هل ينحدر العالم إلى الهاوية 
مجموعةمن المفكرين /تر: 

 محمد ميالد

10181/10 PH 1988 هل ينحدر العالم إلى الهاوية 
المفكرين /تر: مجموعةمن 

 محمد ميالد

11081 PH 1989   دفاتر فلسفية: التفكير الفلسفي 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11082 PH 1990   دفاتر فلسفية: التفكير الفلسفي 
تر: محمد سبيال و  إعداد و

 عبد السالم بنعبد العالي 

11083 PH 1991   دفاتر فلسفية: التفكير الفلسفي 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11084 PH 1992  فلسفية: التفكير الفلسفي  دفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11085 PH 1993   دفاتر فلسفية: التفكير الفلسفي 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11086 PH 1994   دفاتر فلسفية: التفكير الفلسفي 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11087 PH 1995  دفاتر فلسفية: الطبيعة و الثقافة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11088 PH 1996  دفاتر فلسفية: الطبيعة و الثقافة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11089 PH 1997  دفاتر فلسفية: الطبيعة و الثقافة 
تر: محمد سبيال و إعداد و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11090 PH 1998  دفاتر فلسفية: الطبيعة و الثقافة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11091 PH 1999  فلسفية: الطبيعة و الثقافة دفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11092 PH 2000  دفاتر فلسفية: الطبيعة و الثقافة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11093 PH 2001  دفاتر فلسفية:المعرفة العلمية 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11094 PH 2002  دفاتر فلسفية:المعرفة العلمية 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11095 PH 2003  دفاتر فلسفية:المعرفة العلمية 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11096 PH 2004  دفاتر فلسفية:المعرفة العلمية 
تر: محمد سبيال و إعداد و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11097 PH 2005  دفاتر فلسفية:المعرفة العلمية 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11098 PH 2006  فلسفية:المعرفة العلمية دفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11099 PH 2007 دفاتر فلسفية: الحقيقة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11100 PH 2008 دفاتر فلسفية: الحقيقة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11101 PH 2009 دفاتر فلسفية: الحقيقة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11102 PH 2010 دفاتر فلسفية: الحقيقة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11103 PH 2011 دفاتر فلسفية: الحقيقة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11104 PH 2012 دفاتر فلسفية: الحقيقة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11105 PH 2013 دفاتر فلسفية: اللغة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11107 PH 2014  فلسفية: اللغةدفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11108 PH 2015 دفاتر فلسفية: اللغة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11109 PH 2016  فلسفية: اللغةدفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11110 PH 2017 دفاتر فلسفية: الحداثة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11111 PH 2018  فلسفية: الحداثةدفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11112 PH 2019 دفاتر فلسفية: الحداثة 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11113 PH 2020  فلسفية: الحداثةدفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11117 PH 2021 دفاتر فلسفية :حقوق اإلنسان 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11118 PH 2022 فلسفية :حقوق اإلنسان دفاتر 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11119 PH 2023 دفاتر فلسفية :حقوق اإلنسان 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11120 PH 2024 دفاتر فلسفية :حقوق اإلنسان 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11121 PH 2025 دفاتر فلسفية :حقوق اإلنسان 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11122 PH 2026 دفاتر فلسفية :حقوق اإلنسان 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11125 PH 2027 دفاتر فلسفية  : اإليديولوجيا 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11126 PH 2028 دفاتر فلسفية  : اإليديولوجيا 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11127 PH 2029 دفاتر فلسفية  : اإليديولوجيا 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11128 PH 2030 دفاتر فلسفية  : اإليديولوجيا 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11136 PH 2031 دفاتر فلسفية  : العقل و العقالنية 
تر: محمد سبيال و إعداد و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11132 PH 2032 دفاتر فلسفية  : العقل و العقالنية 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11133 PH 2033   العقل و العقالنيةدفاتر فلسفية : 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11134 PH 2034 دفاتر فلسفية  : العقل و العقالنية 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11135 PH 2035 دفاتر فلسفية  : العقالنية و انتقاداتها 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11136 PH 2036 دفاتر فلسفية  : العقالنية و انتقاداتها 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11137 PH 2037 دفاتر فلسفية  : العقالنية و انتقاداتها 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11138 PH 2038 دفاتر فلسفية  : العقالنية و انتقاداتها 
تر: محمد سبيال و إعداد و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11139 PH 2039 دفاتر فلسفية  : العقالنية و انتقاداتها 
إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11143 PH 2040 
-فلسفية : الحداثة و انتقاداتهادفاتر 

 نقد الحداثة من منظور غربي 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11144 PH 2041 
-دفاتر فلسفية : الحداثة و انتقاداتها

 نقد الحداثة من منظور غربي 

تر: محمد سبيال و إعداد و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11145 PH 2042 
-دفاتر فلسفية : الحداثة و انتقاداتها

 نقد الحداثة من منظور غربي 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11146 PH 2043 
-دفاتر فلسفية : الحداثة و انتقاداتها

 نقد الحداثة من منظور غربي 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11149 PH 2044 
-دفاتر فلسفية : الحداثة و انتقاداتها

إسالمي  - نقد الحداثة من منظور عربي 

تر: محمد سبيال و  إعداد و

 عبد السالم بنعبد العالي 

11150 PH 2045 
-دفاتر فلسفية : الحداثة و انتقاداتها

إسالمي  - نقد الحداثة من منظور عربي 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11151 PH 2046 
-دفاتر فلسفية : الحداثة و انتقاداتها

إسالمي  - نقد الحداثة من منظور عربي 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11152 PH 2047 
-فلسفية : الحداثة و انتقاداتهادفاتر 

إسالمي  - نقد الحداثة من منظور عربي 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11155 PH 2048 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 تحديدات 

تر: محمد سبيال و إعداد و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11156 PH 2049 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 تحديدات 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11157 PH 2050 
 - فلسفية : ما بعد الحداثة دفاتر 

 تحديدات 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11158 PH 2051 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 تحديدات 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11161 PH 2052 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 فلسفتها 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11162 PH 2053 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 فلسفتها 

تر: محمد سبيال و إعداد و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11163 PH 2054 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 فلسفتها 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11164 PH 2055 
 - فلسفية : ما بعد الحداثة دفاتر 

 فلسفتها 

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11167 PH 2056 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 تجلياتها و انتقاداتها

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 



11168 PH 2057 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 تجلياتها و انتقاداتها

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11169 PH 2058 
 - فلسفية : ما بعد الحداثة دفاتر 

 تجلياتها و انتقاداتها

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11170 PH 2059 
 - دفاتر فلسفية : ما بعد الحداثة 

 تجلياتها و انتقاداتها

إعداد و تر: محمد سبيال و 

 عبد السالم بنعبد العالي 

11171 PH 2060  دفاتر فلسفية : الحرية 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11172 PH 2061  دفاتر فلسفية : الحرية 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11173 PH 2062  دفاتر فلسفية : الحرية 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11174 PH 2063  دفاتر فلسفية : الحرية 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11175 PH 2064  فلسفية : الحرية دفاتر 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11176 PH 2065  دفاتر فلسفية : الحرية 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11177 PH 2066 دفاتر فلسفية :العنف 
تر:محمد الهاللي و إعداد و 

 عزيز لزرق

11178 PH 2067 دفاتر فلسفية :العنف 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق



11179 PH 2068 دفاتر فلسفية :العنف 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11180 PH 2069 دفاتر فلسفية :العنف 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11181 PH 2070 دفاتر فلسفية :العنف 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11182 PH 2071 دفاتر فلسفية :العنف 
إعداد و تر:محمد الهاللي و 

 عزيز لزرق

11070 PH 2072  جنيالوجيا المعرفة 

ميشيل فوكو /تر: أحمد 

الستاتي و عبد السالم بنعبد 

 العالي 

11071 PH 2073  جنيالوجيا المعرفة 

ميشيل فوكو /تر: أحمد 

الستاتي و عبد السالم بنعبد 

 العالي 

11072 PH 2074  جنيالوجيا المعرفة 

ميشيل فوكو /تر: أحمد 

الستاتي و عبد السالم بنعبد 

 العالي 

11073 PH 2075  جنيالوجيا المعرفة 

ميشيل فوكو /تر: أحمد 

الستاتي و عبد السالم بنعبد 

 العالي 

11074 PH 2076  جنيالوجيا المعرفة 

ميشيل فوكو /تر: أحمد 

الستاتي و عبد السالم بنعبد 

 العالي 

11075 PH 2077  جنيالوجيا المعرفة 

ميشيل فوكو /تر: أحمد 

الستاتي و عبد السالم بنعبد 

 العالي 



11076 PH 2078  جنيالوجيا المعرفة 

ميشيل فوكو /تر: أحمد 

الستاتي و عبد السالم بنعبد 

 العالي 

11023 PH 2079 
 -أسس الفكر الفلسفي المعاصر 

 مجاوزة الميتافيزيقا 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11024 PH 2080 
 -أسس الفكر الفلسفي المعاصر 

 مجاوزة الميتافيزيقا 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11025 PH 2081 
 -أسس الفكر الفلسفي المعاصر 

 مجاوزة الميتافيزيقا 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11026 PH 2082 
 -أسس الفكر الفلسفي المعاصر 

 مجاوزة الميتافيزيقا 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11027 PH 2083 
 -أسس الفكر الفلسفي المعاصر 

 مجاوزة الميتافيزيقا 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11028 PH 2084 
 -أسس الفكر الفلسفي المعاصر 

 مجاوزة الميتافيزيقا 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11016 PH 2085  د: نجيب بلدي  دروس في تاريخ الفلسفة 

11017 PH 2086  د: نجيب بلدي  دروس في تاريخ الفلسفة 

11018 PH 2087  د: نجيب بلدي  دروس في تاريخ الفلسفة 

11019 PH 2088  د: نجيب بلدي  دروس في تاريخ الفلسفة 

11020 PH 2089  د: نجيب بلدي  دروس في تاريخ الفلسفة 

11021 PH 2090  د: نجيب بلدي  دروس في تاريخ الفلسفة 



11022 PH 2091  د: نجيب بلدي  دروس في تاريخ الفلسفة 

11053 PH 2092  محمد سبيال الحداثة و ما بعد الحداثة 

11054 PH 2093 محمد سبيال و ما بعد الحداثة  الحداثة 

11055 PH 2094  محمد سبيال الحداثة و ما بعد الحداثة 

11056 PH 2095  محمد سبيال الحداثة و ما بعد الحداثة 

11035 PH 2096 
دراسات في - بين االتصال و االنفصال 

 الفكر الفلسفي بالمغرب 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11036 PH 2097 
دراسات في - بين االتصال و االنفصال 

 الفكر الفلسفي بالمغرب 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11037 PH 2098 
دراسات في - بين االتصال و االنفصال 

 الفكر الفلسفي بالمغرب 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11038 PH 2099 
دراسات في - بين االتصال و االنفصال 

 الفكر الفلسفي بالمغرب 
 السالم بنعبد العالي عبد 

11057 PH 2100 
دور المنطق العربي في تطوير المنطق 

 المعاصر 
 محمد مرسلي 

11058 PH 2101 
دور المنطق العربي في تطوير المنطق 

 المعاصر 
 محمد مرسلي 

11059 PH 2102 
دور المنطق العربي في تطوير المنطق 

 المعاصر 
 محمد مرسلي 

11060 PH 2103 
دور المنطق العربي في تطوير المنطق 

 المعاصر 
 محمد مرسلي 



11061 PH 2104 
دور المنطق العربي في تطوير المنطق 

 المعاصر 
 محمد مرسلي 

11062 PH 2105 
دور المنطق العربي في تطوير المنطق 

 المعاصر 
 محمد مرسلي 

11063 PH 2106 
مدخل إلى الفكر -المستقبل الفكر و 

 المركب

إدغار موران/تر: أحمد 

 القصوار و منير الحجوجي 

11064 PH 2107 
مدخل إلى الفكر -الفكر و المستقبل 

 المركب

إدغار موران/تر: أحمد 

 القصوار و منير الحجوجي 

11065 PH 2108 
مدخل إلى الفكر -الفكر و المستقبل 

 المركب

إدغار موران/تر: أحمد 

 القصوار و منير الحجوجي 

11066 PH 2109 
مدخل إلى الفكر -الفكر و المستقبل 

 المركب

إدغار موران/تر:أحمد القصوار 

 و منير الحجوجي 

11067 PH 2110 
مدخل إلى الفكر -الفكر و المستقبل 

 المركب

إدغار موران/تر: أحمد 

 القصوار و منير الحجوجي 

11068 PH 2111 
مدخل إلى الفكر -الفكر و المستقبل 

 المركب

موران/تر: أحمد إدغار 

 القصوار و منير الحجوجي 

11069 PH 2112 
مدخل إلى الفكر -الفكر و المستقبل 

 المركب

إدغار موران/تر: أحمد 

 القصوار و منير الحجوجي 

11078 PH 2113 سالم يفوت العلم الحديث -إبستيمولوجيا 

11079 PH 2114 سالم يفوت العلم الحديث -إبستيمولوجيا 

11080 PH 2115 سالم يفوت العلم الحديث -إبستيمولوجيا 

11047 PH 2116  عبد السالم بنعبد العالي  حوار مع الفكر الفرنسي 



11048 PH 2117  عبد السالم بنعبد العالي  حوار مع الفكر الفرنسي 

11049 PH 2118  السالم بنعبد العالي عبد  حوار مع الفكر الفرنسي 

11050 PH 2119  عبد السالم بنعبد العالي  حوار مع الفكر الفرنسي 

11039 PH 2120 
دراسات في - التاريخانية و التحديث 

 أعمال لعبد اهللا العروي 
 السالم بنعبد العالي عبد 

11040 PH 2121 
دراسات في - التاريخانية و التحديث 

 أعمال لعبد اهللا العروي 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11041 PH 2122 
دراسات في - و التحديث التاريخانية 

 أعمال لعبد اهللا العروي 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11042 PH 2123 
دراسات في - التاريخانية و التحديث 

 أعمال لعبد اهللا العروي 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11043 PH 2124 
دراسات في - التاريخانية و التحديث 

 أعمال لعبد اهللا العروي 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11044 PH 2125 
دراسات في - التاريخانية و التحديث 

 أعمال لعبد اهللا العروي 
 عبد السالم بنعبد العالي 

11029 PH 2126  عبد السالم بنعبد العالي  امتداح الالفلسفة 

11030 PH 2127  عبد السالم بنعبد العالي  امتداح الالفلسفة 

11031 PH 2128  عبد السالم بنعبد العالي  الالفلسفة امتداح 

11032 PH 2129  عبد السالم بنعبد العالي  امتداح الالفلسفة 



11033 PH 2130  عبد السالم بنعبد العالي  امتداح الالفلسفة 

11034 PH 2131  عبد السالم بنعبد العالي  امتداح الالفلسفة 

11015 PH 2132 ابن خلدون من منظور آخر 

عبد السالم الشدادي/تر: 

محمد الهاللي و بشرى 

 الفكيكي 

10588/10 PH 2133  د: فتخي التريكي فلسفة التنوع 

10589/10 PH 2134  د: فتخي التريكي فلسفة التنوع 

10590/10 PH 2135  د: فتخي التريكي فلسفة التنوع 

10591/10 PH 2136  د: فتخي التريكي فلسفة التنوع 

10592/10 PH 2137  د: فتخي التريكي فلسفة التنوع 

10582/10 PH 2138 د: فتخي التريكي الفلسفة الشريدة 

10583/10 PH 2139 د: فتخي التريكي الفلسفة الشريدة 

10584/10 PH 2140 د: فتخي التريكي الفلسفة الشريدة 

10585/10 PH 2141 التريكيد: فتخي  الفلسفة الشريدة 

10586/10 PH 2142 د: فتخي التريكي الفلسفة الشريدة 

10595/10 PH 2143 
منزلة -نقد العقل في فلسفة الغزالي 

 - العقل النظري والعقل العلمي
 نور الدين السافي 



10596/10 PH 2144 
منزلة -نقد العقل في فلسفة الغزالي 

 - العقل النظري والعقل العلمي
 نور الدين السافي 

10597/10 PH 2145 
منزلة -نقد العقل في فلسفة الغزالي 

 - العقل النظري والعقل العلمي
 الدين السافي نور 

10605/10 PH 2146  لطفي الحجالوي  اإلشكاليات الراهنة -فلسفة التربية 

10606/10 PH 2147  لطفي الحجالوي  اإلشكاليات الراهنة -فلسفة التربية 

10607/10 PH 2148  لطفي الحجالوي  اإلشكاليات الراهنة -فلسفة التربية 

10444/10 PH 2149 

نصوص من الفلسفة المسيحيةفي العصر 

توما - أنسليم-أوغسطين- الوسيط 

 األكويني

 د: حسن حنفي

10445/10 PH 2150 

نصوص من الفلسفة المسيحيةفي العصر 

توما - أنسليم-أوغسطين- الوسيط 

 األكويني

 د: حسن حنفي

10446/10 PH 2151 

نصوص من الفلسفة المسيحيةفي العصر 

توما - أنسليم-أوغسطين- الوسيط 

 األكويني

 د: حسن حنفي

10681/10 PH 2152 حبيب الشاروني  فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية 

10682/10 PH 2153 حبيب الشاروني  فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية 

10473/10 PH 2154 
فلسفة التصوف محمد بن عبد الجبار 

 النفري 

د: جمال أحمد سعيد 

 المرزوقي 

10474/10 PH 2155 
فلسفة التصوف محمد بن عبد الجبار 

 النفري 

د: جمال أحمد سعيد 

 المرزوقي 



10518/10 PH 2156 
النفس و - الطبيعية و اإللهية الفلسفة 

 العقل عند ابن باجه و ابن رشد
 غيضان السيد علي 

10519/10 PH 2157 
النفس و - الفلسفة الطبيعية و اإللهية 

 العقل عند ابن باجه و ابن رشد
 غيضان السيد علي 

10602/10 PH 2158 سمية بيدوح فلسفة الجسد 

10603/10 PH 2159 سمية بيدوح فلسفة الجسد 

10447/10 PH 2160  األخالق و التواصل - يورجين هابرماس 
أبو النور حمدي أبو النور 

 حسن

10448/10 PH 2161  األخالق و التواصل - يورجين هابرماس 
أبو النور حمدي أبو النور 

 حسن

10508/10 PH 2162 د: محمود سيد أحمد دلتاي و فلسفة الحياة 

10509/10 PH 2163 د: محمود سيد أحمد دلتاي و فلسفة الحياة 

10593/10 PH 2164  أنطولوجيا الوجود 
إيمانويل كانط/تر: جمال 

 محمد أحمد سليمان

10594/10 PH 2165  أنطولوجيا الوجود 
كانط/تر: جمال إيمانويل  

 محمد أحمد سليمان

10604/10 PH 2166  الفلسفة المسيخية في العصر الوسيط 
إتين جلسون /تر: إمام عبد 

 الفتاح إمام 

10601/10 PH 2167  سمية بيدوح فلسفة الجسد 

10600/10 PH 2168 حاتم الورفلي  الهوية و السرد -بول ريكور 



10377/10 PH 2169 
- كيركجورد- نقد فلسفة هيجل 

 ماركس -فويرباخ
 د: فريال حسن خليفة

11010 PH 2170 

-اإلجتهاد و التفليد و اإلتباع و النظر 

بحث استداللي مقارن يعني بتحديد 

 الموقف الشرعي للمثقف المسلم 

 يحي محمد

11011 PH 2171 

-اإلجتهاد و التفليد و اإلتباع و النظر 

بحث استداللي مقارن يعني بتحديد 

 للمثقف المسلم الموقف الشرعي 

 يحي محمد

11012 PH 2172 

-اإلجتهاد و التفليد و اإلتباع و النظر 

بحث استداللي مقارن يعني بتحديد 

 الموقف الشرعي للمثقف المسلم 

 يحي محمد

11013 PH 2173 

-و التفليد و اإلتباع و النظر اإلجتهاد 

بحث استداللي مقارن يعني بتحديد 

 الموقف الشرعي للمثقف المسلم 

 يحي محمد

11014 PH 2174 

-اإلجتهاد و التفليد و اإلتباع و النظر 

بحث استداللي مقارن يعني بتحديد 

 الموقف الشرعي للمثقف المسلم 

 يحي محمد

10997 PH 2175  العقالنية النقدية  عند كارل بوبر 
روني بوقريس/ تر: سعيد 

 بوخليط

10998 PH 2176  العقالنية النقدية  عند كارل بوبر 
روني بوقريس/ تر: سعيد 

 بوخليط

10999 PH 2177  العقالنية النقدية  عند كارل بوبر 
روني بوقريس/ تر: سعيد 

 بوخليط

11000 PH 2178  العقالنية النقدية  عند كارل بوبر 
روني بوقريس/ تر: سعيد 

 بوخليط



11001 PH 2179  العقالنية النقدية  عند كارل بوبر 
روني بوقريس/ تر: سعيد 

 بوخليط

11004 PH 2180  كمال عبد اللطيف الفكر الفلسفي في المغرب 

11005 PH 2181  كمال عبد اللطيف الفلسفي في المغرب الفكر 

11006 PH 2182  كمال عبد اللطيف الفكر الفلسفي في المغرب 

11007 PH 2183  كمال عبد اللطيف الفكر الفلسفي في المغرب 

9955/10 PH 2184 
دراسة  - التحليل النفسي و الميتافيزيقا

 حول مشكل تحقيق اإلنسان 

د: هوبير بونوا/تر : عبد اهللا 

 عاصم 

9979/10 PH 2185 

النراقي في الوجود و - نص فلسفي 

المولى محمد مهدي بن أبي ذر -الماهية

 م) 1794ه/1209(تالنراقي   

 د: حسن مجيد العبيدي 

9980/10 PH 2186 

النراقي في الوجود و - نص فلسفي 

المولى محمد مهدي بن أبي ذر -الماهية

 م) 1794ه/1209النراقي   (ت

 د: حسن مجيد العبيدي 

9981/10 PH 2187 

النراقي في الوجود و - نص فلسفي 

المولى محمد مهدي بن أبي ذر -الماهية

 م) 1794ه/1209النراقي   (ت

 د: حسن مجيد العبيدي 

10375/10 PH 2188 

النراقي في الوجود و - نص فلسفي 

المولى محمد مهدي بن أبي ذر -الماهية

 م) 1794ه/1209النراقي   (ت

 مجيد العبيدي د: حسن 



10376/10 PH 2189 

النراقي في الوجود و - نص فلسفي 

المولى محمد مهدي بن أبي ذر -الماهية

 م) 1794ه/1209النراقي   (ت

 د: حسن مجيد العبيدي 

10455/10 PH 2190 
المادة و الصورة و العدم عند فلسفة 

 ابن رشد 
 د: حسن مجيد العبيدي 

10456/10 PH 2191 
فلسفة المادة و الصورة و العدم عند 

 ابن رشد 
 د: حسن مجيد العبيدي 

10457/10 PH 2192 
المادة و الصورة و العدم عند فلسفة 

 ابن رشد 
 د: حسن مجيد العبيدي 

9903/10 PH 2193 
السهروردي اإلشراقي و نقده للفلسفة 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د:ياسين حسين الويسي 

9904/10 PH 2194 
اإلشراقي و نقده للفلسفة السهروردي 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د: ياسين حسين الويسي 

9905/10 PH 2195 
السهروردي اإلشراقي و نقده للفلسفة 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د:ياسين حسين الويسي 

11656/10 PH 2196 

دراسة فلسفية لألراء - في علم الكالم 

-الفرق اإلسالمية في أصول الدين 

 المعتزلة و األشاعرة

 د:أحمد محمود صبحي

9906/10 PH 2197 
اإلشراقي و نقده للفلسفة السهروردي 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د: ياسين حسين الويسي 

9907/10 PH 2198 
السهروردي اإلشراقي و نقده للفلسفة 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د: ياسين حسين الويسي 

10514/10 PH 2199 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 



10515/10 PH 2200 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 

9995/10 PH 2201  محمد كاظم الطريحي  بحث و تحقيق -ابن سينا 

9996/10 PH 2202  محمد كاظم الطريحي  بحث و تحقيق -ابن سينا 

9997/10 PH 2203  محمد كاظم الطريحي  بحث و تحقيق -ابن سينا 

9998/10 PH 2204  محمد كاظم الطريحي  بحث و تحقيق -ابن سينا 

9798/10 PH 2205 

حياته - فيلسوف العرب األول-الكندي 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان

 محمد كاظم الطريحي 

9800/10 PH 2206 

حياته - فيلسوف العرب األول-الكندي 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان

 محمد كاظم الطريحي 

9801/10 PH 2207 

حياته - فيلسوف العرب األول-الكندي 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان

 محمد كاظم الطريحي 

9802/10 PH 2208 

حياته - فيلسوف العرب األول-الكندي 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان

 محمد كاظم الطريحي 

9818/10 PH 2209 
المندائية من آدم عليه السالم إلى قراءة 

 السيد الخامينئي
 نعيم عبد مهلهل 

9819/10 PH 2210 
المندائية من آدم عليه السالم إلى قراءة 

 السيد الخامينئي
 نعيم عبد مهلهل 



9820/10 PH 2211 
المندائية من آدم عليه السالم إلى قراءة 

 السيد الخامينئي
 نعيم عبد مهلهل 

9821/10 PH 2212 
المندائية من آدم عليه السالم إلى قراءة 

 السيد الخامينئي
 نعيم عبد مهلهل 

10427/10 PH 2213  تولستوي/تر: سليم قبعينحكم النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم 

10428/10 PH 2214  تولستوي/تر: سليم قبعينحكم النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم 

10429/10 PH 2215  تولستوي/تر: سليم قبعينحكم النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم 

10017/10 PH 2216 جان جينيه /تر: رجاء الشبلي  أنشودة الحب 

10018/10 PH 2217 جينيه /تر: رجاء الشبلي جان  أنشودة الحب 

9702/10 PH 2218 زليخة أبو ريشةأوراق في الخطاب و الجنس -أنثى اللغة 

9703/10 PH 2219 زليخة أبو ريشةأوراق في الخطاب و الجنس -أنثى اللغة 

9815/10 PH 2220  أسعد عرابي  معنى الحداثة في اللوحة العربية 

9817/10 PH 2221  أسعد عرابي  معنى الحداثة في اللوحة العربية 

10667/10 PH 2222   ثمرات العلوم أبو حيان التوحيدي 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 

10025/10 PH 2223 
أدب الرؤى من سفر دانيال إلى اإلسراء 

 و المعراج 
 د: وديع بشور 

10520/10 PH 2224  تاريخ الفلسفة اليونانية 
ستيس /تر: مجاهد عبد وولتر 

 المنعم مجاهد 



10521/10 PH 2225  تاريخ الفلسفة اليونانية 
وولتر ستيس /تر: مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد 

10522/10 PH 2226  تاريخ الفلسفة اليونانية 
وولتر ستيس /تر: مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد 

10523/10 PH 2227  تاريخ الفلسفة اليونانية 
وولتر ستيس /تر: مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد 

10235/10 PH 2228  الخيال الرمزي 
جيلبير دوران /تر: علي 

 المصري  

10236/10 PH 2229  الخيال الرمزي 
جيلبير دوران /تر: علي 

 المصري  

10237/10 PH 2230  الخيال الرمزي 
جيلبير دوران /تر: علي 

 المصري  

10238/10 PH 2231  الخيال الرمزي 
جيلبير دوران /تر: علي 

 المصري  

10408/10 PH 2232  فرويد و التراث الصوفي اليهودي 
دافيد باكان /تر: د.طالل 

 عتريسي

10409/10 PH 2233  فرويد و التراث الصوفي اليهودي 
باكان /تر: د.طالل دافيد 

 عتريسي

10410/10 PH 2234  فرويد و التراث الصوفي اليهودي 
دافيد باكان /تر: د.طالل 

 عتريسي

9908/10 PH 2235  الثقافة العلمية باشالر و 
ديدييه جيل/تر: د.محمد عرب 

 صاصيال

9909/10 PH 2236  باشالر و الثقافة العلمية 
ديدييه جيل/تر: د.محمد عرب 

 صاصيال

9910/10 PH 2237  باشالر و الثقافة العلمية 
ديدييه جيل/تر: د.محمد عرب 

 صاصيال



9682/10 PH 2238 د: سعيد توفيق أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة 

9683/10 PH 2239 د: سعيد توفيق أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة 

9684/10 PH 2240 د: سعيد توفيق أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة 

9725/10 PH 2241 الدين الطبيعي 
جاكلين الغريه/تر: منصور 

 القاضي

9726/10 PH 2242 الدين الطبيعي 
جاكلين الغريه/تر: منصور 

 القاضي

9727/10 PH 2243 الدين الطبيعي 
جاكلين الغريه/تر: منصور 

 القاضي

9911/10 PH 2244 زرادشت نيتشه 
سوفرين /ترجمة: - بيار هيبر 

 أسامة الحاج

9912/10 PH 2245 نيتشه زرادشت 
سوفرين /ترجمة: - بيار هيبر 

 أسامة الحاج

9913/10 PH 2246 زرادشت نيتشه 
سوفرين /ترجمة: - بيار هيبر 

 أسامة الحاج



9833/10 PH 2247 الروحية  الطاقة 
هنري برغسون/ترجمة: د: علي 

 مقلد

9834/10 PH 2248  الطاقة الروحية 
هنري برغسون/ترجمة: د: علي 

 مقلد

9835/10 PH 2249 الطاقة الروحية  
هنري برغسون/ترجمة: د: علي 

 مقلد

10345/10 PH 2250 د: عبد اللطيف الصديقي  أبعاده و بنيته-الزمان 

10346/10 PH 2251 د: عبد اللطيف الصديقي  أبعاده و بنيته-الزمان 

10639/10 PH 2252 التوق إلى الخلود 
فرديناند ألكييه /ترجمة: سنا 

 خوري 

10640/10 PH 2253 التوق إلى الخلود 
ألكييه /ترجمة: سنا  فرديناند

 خوري 

9826/10 PH 2254  األسلوبية 
جورج مولينيه/ترجمة: د: بسام 

 بركة

9827/10 PH 2255  األسلوبية 
مولينيه/ترجمة: د: بسام جورج 

 بركة



10512/10 PH 2256  هيدغر و السؤال عن الزمان 
فرانسواز داستور/تر: سامي 

 أدهم

10513/10 PH 2257  السؤال عن الزمان هيدغر و 
فرانسواز داستور/تر: سامي 

 أدهم

9865/10 PH 2258  أريك فروم/تر: طالل عتريسي تحليل لشخصيته وتأثيره- مهمة فرويد 

9866/10 PH 2259  أريك فروم/تر: طالل عتريسي تحليل لشخصيته وتأثيره- مهمة فرويد 

10160/10 PH 2260  د: خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 

10161/10 PH 2261  د: خلف الجراد معجم الفالسفة المختصر 

10549/10 PH 2262 
مقدمة - محاضرات في تاريخ الفلسفة 

 -حول منظومة الفلسفة وتاريخها

هيغل/تر: د: خليل أحمد 

 خليل 

10550/10 PH 2263 
مقدمة - محاضرات في تاريخ الفلسفة 

 -حول منظومة الفلسفة وتاريخها

هيغل/تر: د: خليل أحمد 

 خليل 



10270/10 PH 2264  األسطورة و الفلسفة-فرانكشتاين 
جان جاك لوسيركل/تر: أسامة 

 الحاج

9971/10 PH 2265 

إشكالية وحدة الوجود في الفكر العربي 

اهللا و اإلنسان و العالم في -اإلسالمي 

دراسة تحليلية - الحضارات اإلنسانية 

 رؤيوية

 شدد: محمد الرا

9972/10 PH 2266 

إشكالية وحدة الوجود في الفكر العربي 

اهللا و اإلنسان و العالم في -اإلسالمي 

دراسة تحليلية - الحضارات اإلنسانية 

 رؤيوية

 د: محمد الراشد

9973/10 PH 2267 

وحدة الوجود في الفكر العربي إشكالية 

اهللا و اإلنسان و العالم في -اإلسالمي 

دراسة تحليلية - الحضارات اإلنسانية 

 رؤيوية

 د: محمد الراشد

10449/10 PH 2268 

إشكالية وحدة الوجود في الفكر العربي 

اهللا و اإلنسان و العالم في -اإلسالمي 

دراسة تحليلية - اإلنسانية الحضارات 

 رؤيوية

 د: محمد الراشد

10450/10 PH 2269 

إشكالية وحدة الوجود في الفكر العربي 

اهللا و اإلنسان و العالم في -اإلسالمي 

دراسة تحليلية - الحضارات اإلنسانية 

 رؤيوية

 د: محمد الراشد

10350/10 PH 2270 
مسارات وحدة الوجود في التصوف 

 العالم -االنسان-اهللا -االسالمي 
 د: محمد الراشد

10351/10 PH 2271 
مسارات وحدة الوجود في التصوف 

 العالم -االنسان-اهللا -االسالمي 
 د: محمد الراشد



10352/10 PH 2272 
مسارات وحدة الوجود في التصوف 

 العالم -االنسان-اهللا -االسالمي 
 د: محمد الراشد

10353/10 PH 2273 
مسارات وحدة الوجود في التصوف 

 العالم -االنسان-اهللا -االسالمي 
 د: محمد الراشد

9806/10 PH 2274  فلسفة العبودية عند العارفين 
د: منى برهان غزال (الرفاعي 

 /تقديم: د: محمد الراشد

9807/10 PH 2275  فلسفة العبودية عند العارفين 
د: منى برهان غزال (الرفاعي 

 /تقديم: د: محمد الراشد

9808/10 PH 2276  فلسفة العبودية عند العارفين 
د: منى برهان غزال (الرفاعي 

 /تقديم: د: محمد الراشد

9809/10 PH 2277  فلسفة العبودية عند العارفين 
د: منى برهان غزال (الرفاعي 

 /تقديم: د: محمد الراشد

9810/10 PH 2278  فلسفة العبودية عند العارفين 
د: منى برهان غزال (الرفاعي 

 /تقديم: د: محمد الراشد

9811/10 PH 2279  فلسفة العبودية عند العارفين 
برهان غزال (الرفاعي د: منى 

 /تقديم: د: محمد الراشد

9812/10 PH 2280  فلسفة العبودية عند العارفين 
د: منى برهان غزال (الرفاعي 

 /تقديم: د: محمد الراشد



10314/10 PH 2281  صابر الحباثة رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

10315/10 PH 2282  صابر الحباثة رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

10316/10 PH 2283  صابر الحباثة رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

9777/10 PH 2284 صابر الحباثة مداخل و نصوص -التداولية و الحجاج 

9778/10 PH 2285 صابر الحباثة مداخل و نصوص -التداولية و الحجاج 

10405/10 PH 2286  صاحب الربيعي رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع  

10406/10 PH 2287  صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

10407/10 PH 2288  صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

10114/10 PH 2289  صاحب الربيعي  دور الفكر في السياسة و المجتمع 

10116/10 PH 2290  صاحب الربيعي  دور الفكر في السياسة و المجتمع 

9897/10 PH 2291 

رؤية في -الشيعي المعاصر الفكر 

-التجديد و اإلبداع الفلسفي (الصدر

 الميالد) نماذج-المدرسي

 علي عبود المحمداوي 

9898/10 PH 2292 

رؤية في -الفكر الشيعي المعاصر 

-التجديد و اإلبداع الفلسفي (الصدر

 الميالد) نماذج-المدرسي

 المحمداوي علي عبود 



9899/10 PH 2293 

رؤية في -الفكر الشيعي المعاصر 

-التجديد و اإلبداع الفلسفي (الصدر

 الميالد) نماذج-المدرسي

 علي عبود المحمداوي 

10063/10 PH 2294 
من األصوات إلى اللغة( -و لغتهاإلنسان 

 الكالم)

مارسيل لوكان/تر: د: ماري 

 شهرستان 

14442/11 PH 2295 
دراسة للتطور العضوي و -القرد العاري 

 الجنسي و اإلجتماعي لإلنسان 
 ميشيل ازرق /تر :محمد قجة 

10354/10 PH 2296  كتاب النبات-كتاب النفس 
ارسطو طاليس/تحقيق: موفق 

 فوزي الجبر

10355/10 PH 2297  كتاب النبات-كتاب النفس 
ارسطو طاليس/تحقيق: موفق 

 فوزي الجبر

9848/10 PH 2298  سالمة كيلة تفكيك العقل األحادي -الماركسية ما 

9849/10 PH 2299  سالمة كيلة تفكيك العقل األحادي -ما الماركسية 

10391/10 PH 2300 
دراسة - فلسفة التصوف في األديان 

 فلسفية 
 عيد الدرويش 

10392/10 PH 2301 
دراسة - فلسفة التصوف في األديان 

 فلسفية 
 عيد الدرويش 

10393/10 PH 2302 
دراسة - فلسفة التصوف في األديان 

 فلسفية 
 عيد الدرويش 

10394/10 PH 2303 
دراسة - فلسفة التصوف في األديان 

 فلسفية 
 عيد الدرويش 

10395/10 PH 2304 
دراسة - فلسفة التصوف في األديان 

 فلسفية 
 عيد الدرويش 

10396/10 PH 2305 
دراسة - فلسفة التصوف في األديان 

 فلسفية 
 الدرويش عيد 



10641/10 PH 2306 محمد علي الكبسي  قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

10642/10 PH 2307 محمد علي الكبسي  قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

10643/10 PH 2308 محمد علي الكبسي  قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

9803/10 PH 2309  محمد علي الكبسي  ميشال فوكو 

9804/10 PH 2310  محمد علي الكبسي  ميشال فوكو 

9738/10 PH 2311 كتاب المقاومات 
السهروردي /تحقيق: د: ياسين 

 حسين الويسي 

9739/10 PH 2312 كتاب المقاومات 
السهروردي /تحقيق: د: ياسين 

 حسين الويسي 

9740/10 PH 2313 كتاب المقاومات 
/تحقيق: د: ياسين السهروردي 

 حسين الويسي 

9809/10 PH 2314 سليم دولة ما الفلسفة 

9810/10 PH 2315 سليم دولة ما الفلسفة 

9811/10 PH 2316 سليم دولة ما الفلسفة 

10362/10 PH 2317 جان بران/تر: فاروق الحميد سقراط الشهيد األول للفلسفة 

10363/10 PH 2318 جان بران/تر: فاروق الحميد سقراط الشهيد األول للفلسفة 

10364/10 PH 2319 جان بران/تر: فاروق الحميد سقراط الشهيد األول للفلسفة 



9766/10 PH 2320 مقاالت -مجيب السوسي  مقاالت- بين الثقافة و السياسة 

9767/10 PH 2321 مقاالت -مجيب السوسي  مقاالت- بين الثقافة و السياسة 

10339/10 PH 2322  أبويعرب المرزوقيى  صونا للفلسفة و الدين 

10340/10 PH 2323  أبويعرب المرزوقيى  صونا للفلسفة و الدين 

11183 PH 2324  د: بنسالم حميش  في ضوء فلسفة التاريخ الخلدونية 

11184 PH 2325  د: بنسالم حميش  الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 

11185 PH 2326  د: بنسالم حميش  الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 

11186 PH 2327  د: بنسالم حميش  الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 

11187 PH 2328  د: بنسالم حميش  الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 

11188 PH 2329  د: بنسالم حميش  الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 

10957 PH 2330 
المعقول و الالمعقول فى األديان بين 

 العقالنية النقدية و العقالنية المنحازة
 د: محمد عثمان الخشت

10958 PH 2331 
المعقول و الالمعقول فى األديان بين 

 العقالنية النقدية و العقالنية المنحازة
 د: محمد عثمان الخشت

10959 PH 2332 
المعقول و الالمعقول فى األديان بين 

 العقالنية النقدية و العقالنية المنحازة
 عثمان الخشتد: محمد 



10984 PH 2333 

- معجم مصطلحات التصوف الفلسفي 

مصطلحات التصوف كما تداولها خاصة 

 المتأخرون من صوفية الغرب اإلسالمي 

 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10985 PH 2334 

- مصطلحات التصوف الفلسفي معجم 

مصطلحات التصوف كما تداولها خاصة 

 المتأخرون من صوفية الغرب اإلسالمي 

 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10986 PH 2335 

- مصطلحات التصوف الفلسفي معجم 

مصطلحات التصوف كما تداولها خاصة 

 المتأخرون من صوفية الغرب اإلسالمي 

 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10987 PH 2336 

- معجم مصطلحات التصوف الفلسفي 

مصطلحات التصوف كما تداولها خاصة 

 ن صوفية الغرب اإلسالمي المتأخرون م

 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10988 PH 2337 

- معجم مصطلحات التصوف الفلسفي 

مصطلحات التصوف كما تداولها خاصة 

 المتأخرون من صوفية الغرب اإلسالمي 

 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10989 PH 2338 
نصوص من التراث الصوفي الغرب 

 اإلسالمي 
 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10990 PH 2339 
نصوص من التراث الصوفي الغرب 

 اإلسالمي 
 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10991 PH 2340 
نصوص من التراث الصوفي الغرب 

 اإلسالمي 
 د: محمد العدلوني اإلدريسي 



10992 PH 2341 
نصوص من التراث الصوفي الغرب 

 اإلسالمي 
 العدلوني اإلدريسي د: محمد 

10993 PH 2342 
نصوص من التراث الصوفي الغرب 

 اإلسالمي 
 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

10994 PH 2343 
نصوص من التراث الصوفي الغرب 

 اإلسالمي 
 د: محمد العدلوني اإلدريسي 

11192 PH 2344 د: طه عبد الرحمن العمل الديني و تجديد العقل 

11193 PH 2345 د: طه عبد الرحمن العمل الديني و تجديد العقل 

11194 PH 2346 د: طه عبد الرحمن العمل الديني و تجديد العقل 

11189 PH 2347  د: طه عبد الرحمن الحق اإلسالمي في اإلختالف الفكري 

11190 PH 2348  د: طه عبد الرحمن الحق اإلسالمي في اإلختالف الفكري 

11191 PH 2349  د: طه عبد الرحمن الحق اإلسالمي في اإلختالف الفكري 

11195 PH 2350 
المدخل إلى تأسيس -روح الحداثة 

 الحداثة اإلسالمية 
 د: طه عبد الرحمن

11204 PH 2351  د: نصر حامد أبو زيد هكذا تكلم ابن عربي 

11205 PH 2352  د: نصر حامد أبو زيد هكذا تكلم ابن عربي 

11198 PH 2353 
دراسة في - اإلتجاه العقلي في التفسير 

 قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة
 حامد أبو زيدد: نصر 



11203 PH 2354 
دراسة في تأويل القرآن -فلسفة التأويل 

 عند محي الدين بن عربي
 د: نصر حامد أبو زيد

11199 PH 2355  حامد أبو زيد د: نصر الخطاب و التأويل 

11212 PH 2356 
الفلسفة في - العقل و اللغة و المجتمع

 العالم الواقعي 
 جون سيرل /تر: سعيد الغانمي 

11210 PH 2357 فلسفة التواصل 
فيري /تر: د: عمر جان مارك 

 مهيبل 

12473/10 PH 2358  سمير أمين برهان غليون  حوار الدولة و الدين 

11207 PH 2359  محمد مفتاح المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي 

11428/10 PH 2360  الشيخ د: أيمن المصري  أصول المعرفة و المنهج العقلي 

12209 PH 2361 عالم بال خرائط 
جبرا -عبد الرحمن منيف

 ابراهيم جبرا 

11209 PH 2362 علي أومليل  في شرعية اإلختالف 

10995 PH 2363  د: محمد العدلوني اإلدريسي  نظرات في التصوف المغربي 

10996 PH 2364  د: محمد العدلوني اإلدريسي  نظرات في التصوف المغربي 

10974 PH 2365 د: محمد العدلوني اإلدريسي  التصوف في فلسفة ابن سبعين 

10983 PH 2366  د: محمد العدلوني اإلدريسي  مدرسة ابن عربي الصوفية 

10978 PH 2367  علي اإلدريسي  قضايا في الفكر اإلسالمي 



10979 PH 2368  علي اإلدريسي  قضايا في الفكر اإلسالمي 

10975 PH 2369 
دراسة في - التصوف كوعي و ممارسة 

 الفلسفة الصوفية عند أخمدبن عجيبة 
 د: عبد المجيد الصغير 

09113/09 PH 2370  د: سناء خضر  نظرة نقدية -الفلسفة الخلقية و العلم 

09114/09 PH 2371  د: سناء خضر  نظرة نقدية -الفلسفة الخلقية و العلم 

09115/09 PH 2372  د: سناء خضر  نظرة نقدية -الفلسفة الخلقية و العلم 

10969 PH 2373 
العالقة بين الفن و األخالق عند جاك 

 ماريتان 
 د: رمضان الصباغ 

10970 PH 2374 
العالقة بين الفن و األخالق عند جاك 

 ماريتان 
 د: رمضان الصباغ 

9963/10 PH 2375  د: إبراهيم هالل  الفلسفة و الدين في التصوف اإلسالمي 

9964 PH 2376  د: إبراهيم هالل  الفلسفة و الدين في التصوف اإلسالمي 

9965 PH 2377  د: إبراهيم هالل  الفلسفة و الدين في التصوف اإلسالمي 

10540/10 PH 2378 
دراسة نقدية -العقل العربي بنية وبناء 

 لمشروع الجابري 
 أحمد على زهرة

10541/10 PH 2379 
دراسة نقدية -العقل العربي بنية وبناء 

 لمشروع الجابري 
 أحمد على زهرة

10542/10 PH 2380 
دراسة نقدية -العقل العربي بنية وبناء 

 لمشروع الجابري 
 أحمد على زهرة



10419/10 PH 2381 
تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى 

 اآلن 
 حنا أسعد فهمي 

10420/10 PH 2382 
تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى 

 اآلن 
 حنا أسعد فهمي 

10086/10 PH 2383 
الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى 

 اإلخفاقات 
 جمال مفرج

10087/10 PH 2384 
الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى 

 اإلخفاقات 
 جمال مفرج

10088/10 PH 2385 
المعاصرة من المكاسب إلى الفلسفة 

 اإلخفاقات 
 جمال مفرج

9772/10 PH 2386  خاليد فؤاد طحطح  في فلسفة التاريخ 

9773/10 PH 2387  خاليد فؤاد طحطح  في فلسفة التاريخ 

9774/10 PH 2388  خاليد فؤاد طحطح  في فلسفة التاريخ 

10365/10 PH 2389 
مقاربات فلسفية حول -الوعي تاريخ 

 جدلية ارتقاء الوعي بالواقع
 مونيس بخضرة



10366/10 PH 2390 
مقاربات فلسفية حول -تاريخ الوعي 

 جدلية ارتقاء الوعي بالواقع
 مونيس بخضرة

11679/10 PH 2391 الفلسفة األسس 
نيغيل واربورتون/تر: محمد 

 عثمان

10256/10 PH 2392  محمد جديدي  الفلسفة اإلغريقية 

10404/10 PH 2393 
تحليلية  - المدخل الفلسفي للحداثة 

 نظام تمظهر العقل الغربي 
 ابن داود عبد النور 

11681/10 PH 2394  نصوص مختارة- الفلسفية الحداثة - 
-إعدادو ترجمة: محمد سبيال

 د: عبد السالم بنعبد العالي 

10490/10 PH 2395 د: محمد العربي  تهافت التهافت البن رشد 

10491/10 PH 2396 د: محمد العربي  تهافت التهافت البن رشد 

10492/10 PH 2397 
تهافت الفالسفة إلمام آبى حامد محمد 

 الغزالي 
 جيرار جهامي 

10493/10 PH 2398 
الفالسفة إلمام آبى حامد محمد تهافت 

 الغزالي 
 جيرار جهامي 

10612/10 PH 2399 

منافد -الفلسفة و مشكالت اإلنسان 

الى الحقيقة و الحرية و العدالة 

 اإلجتماعية 

 د: رضا سعادة



10613/10 PH 2400 

منافد -الفلسفة و مشكالت اإلنسان 

الى الحقيقة و الحرية و العدالة 

 اإلجتماعية 

 د: رضا سعادة

10046/10 PH 2401 
بحوث في الفلسفة بين ابن سينا 

 وأفالطون وتاريخ الفلسفة الغربية
 د: ديزيرة سقال 

9989/10 PH 2402 
الفكر اليوناني قبل أفالطون (العقل 

 اليوناني على دروب الحكمة)
 د: حسين حرب 

9884/10 PH 2403 علي محمد إسبر الكون و الفساد -ابن رشد 

9885/10 PH 2404 علي محمد إسبر الكون و الفساد -ابن رشد 

9886/10 PH 2405 علي محمد إسبر الكون و الفساد -ابن رشد 

9861/10 PH 2406 برتراند رسل /تر: سمير عبده بحوث غير مألوفة 

9862/10 PH 2407 برتراند رسل /تر: سمير عبده بحوث غير مألوفة 

9700/10 PH 2408  محمد أمين أبو جوهر كتاب المعرفة- محي الدين بن عربي 

9701/10 PH 2409  محمد أمين أبو جوهر كتاب المعرفة- محي الدين بن عربي 

10626/10 PH 2410 
مارتن هايدغر"الفن و الحققة" أو اإلنهاء 

 الفينومينولوجي للميتافيزيقا
 د: علي الحبيب الفريوي 

10627/10 PH 2411 
مارتن هايدغر"الفن و الحققة" أو اإلنهاء 

 الفينومينولوجي للميتافيزيقا
 د: علي الحبيب الفريوي 



8062/09 PH 2412 
مذاهب و ملل و أساطير في الشرقين 

 األدنى و األوسط

نيكول كليبو /تر: -جاك كليبو

 فارس غصوب

8063/09 PH 2413 
مذاهب و ملل و أساطير في الشرقين 

 األدنى و األوسط

نيكول كليبو /تر: -جاك كليبو

 فارس غصوب

7883/09 PH 2414 

اإلستشراق في الفكر العربي أثر 

حسن -المعاصر عند إدوارد سعيد 

 عبد اهللا العروي - حنفي 

 د: نديم نجدي 

10634/10 PH 2415 
مسرحية - البحث عن السيد جلجامش 

 من فصلين 
 محمد سيف 

10635/10 PH 2416 
مسرحية - البحث عن السيد جلجامش 

 من فصلين 
 محمد سيف 

10636/10 PH 2417 
مسرحية - البحث عن السيد جلجامش 

 من فصلين 
 محمد سيف 

10436/10 PH 2418 
حوارات مع: داقيد - القلم و السيف 

 بارساميان 

سعيد/تر: توفيق إدوارد 

 األسدي 

9722/10 PH 2419 
نصوص و حوارات جان -شعرية التمرد 

 جنيه 
 د: مالك سلمان 

9877/10 PH 2420  أبو يعرب المرزوقي  وحدة الفكرين الديني و الفلسفي 

9878/10 PH 2421  أبو يعرب المرزوقي  وحدة الفكرين الديني و الفلسفي 

9879/10 PH 2422  أبو يعرب المرزوقي  وحدة الفكرين الديني و الفلسفي 

9880/10 PH 2423  أبو يعرب المرزوقي  وحدة الفكرين الديني و الفلسفي 



10113/10 PH 2424  د: عبد الوهاب المسيري  الفلسفة المادية و تفكيك اإلنسان 

10081/10 PH 2425 دروس في الميتافيزيقا 
أورتغا إي غاسيت /تر: علي 

 إبراهيم األشقر 

10082/10 PH 2426 دروس في الميتافيزيقا 
أورتغا إي غاسيت /تر: علي 

 إبراهيم األشقر 

10083/10 PH 2427 دروس في الميتافيزيقا 
أورتغا إي غاسيت /تر: علي 

 إبراهيم األشقر 

10578/10 PH 2428  د: زكي المحاسني  فقه اللغة العربية المقارن 

10074/10 PH 2429  د: نايف سلوم  علم الدياكتيك و المذهب الوضعي 

10075/10 PH 2430  د: نايف سلوم  علم الدياكتيك و المذهب الوضعي 

10342/10 PH 2431 
ليلى و المجنون في -الحب الصوفي 

 األدبين العربي و الفارسي 
 الشاعر: عبد الرحمن الجامي 

10343//10 PH 2432 
ليلى و المجنون في -الحب الصوفي 

 األدبين العربي و الفارسي 
 الشاعر: عبد الرحمن الجامي 

9999/10 PH 2433  محمد سليمان حسن  دراسات في الفلسفة األوروبية 

1000/10 PH 2434  محمد سليمان حسن  دراسات في الفلسفة األوروبية 

10001/10 PH 2435  محمد سليمان حسن  دراسات في الفلسفة األوروبية 

9932/10 PH 2436 
إشكالية المنهج الفلسفي في الخطاب 

 النقدي التشكيلي المعاصر 

د: فاروق محمود الدين 

 العلوان 



9951/10 PH 2437  قيس مجيد المولى  المكان في النص - تجوال الذاكرة 

9952/10 PH 2438  قيس مجيد المولى  المكان في النص - الذاكرة تجوال 

9953/10 PH 2439  قيس مجيد المولى  المكان في النص - تجوال الذاكرة 

8286/09 PH 2440  عمر عبيد حسنه الوراثة الحضارية 

8287/09 PH 2441  عمر عبيد حسنه الوراثة الحضارية 

8285/09 PH 2442  عمر عبيد حسنه الوراثة الحضارية 

10089/10 PH 2443  أجمل تاريخ لإلنسان 

-جان غلين -أندريه النغاني 

دومينيك - جان كليت 

 سيمونيه/تر: موسى الخوري 

10090/10 PH 2444  أجمل تاريخ لإلنسان 

-جان غلين -أندريه النغاني 

دومينيك - جان كليت 

 سيمونيه/تر: موسى الخوري 

10091/10 PH 2445  أجمل تاريخ لإلنسان 

-جان غلين -أندريه النغاني 

دومينيك - جان كليت 

 سيمونيه/تر: موسى الخوري 

10529/10 PH 2446  بودواية بلحيا  التصوف في بالد المغرب العربي 

10530/10 PH 2447  بودواية بلحيا  التصوف في بالد المغرب العربي 

10531/10 PH 2448  بودواية بلحيا  التصوف في بالد المغرب العربي 



10685/10 PH 2449 
القيم في فلسفة هارتمان و مشكلة 

 لويس 

هشام شرابي /تر: محمد 

 محمد مدين 

10686/10 PH 2450 
مشكلة القيم في فلسفة هارتمان و 

 لويس 

هشام شرابي /تر: محمد 

 محمد مدين 

11657/10 PH 2451 
الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم 

 (الجزء األول)
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم 

11658/10 PH 2452 
الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفييه 

 (الجزء الثاني )
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم 

11655/10 PH 2453  تواريخ الحكماء و الفالسفة 

شمس الدين الشهرزوري 

/تحقيق: أد: عبد الرحمن 

-توفيق علي وهبة- السايح

 الجزء األول

11655/10 PH 2454  الحكماء و الفالسفة تواريخ 

شمس الدين الشهرزوري 

/تحقيق: أد: عبد الرحمن 

-توفيق علي وهبة- السايح

 الجزء الثاني 

10093/10 PH 2455  د: لعموري عليش  مدخل إلى تاريخ العلوم عند المسلمين 

10094/10 PH 2456  د: لعموري عليش  مدخل إلى تاريخ العلوم عند المسلمين 

10465/10 PH 2457 " جورج ميخائيل ديب  أخبار الحيوانات "مرويات غير أدبية 

10466/10 PH 2458 " جورج ميخائيل ديب  أخبار الحيوانات "مرويات غير أدبية 



10440/10 PH 2459  مسارات فلسفية 
ميشيل فوكو و أخرون/تر: 

 محمد ميالد

9979/10 PH 2460 
بحث -لماذا كانت العربية أم اللغات ? 

 في األصول اللغوية 
 منير صبح سعيد 

11399/10 PH 2461 
عوامل البناء -الخطاب العربي المعاصر 

 الحضاري في الكتابات العربية 
 ابراهيم محمود عبد الباقي 

11469/10 PH 2462 
مفاهيم الفنتازيا فى أعمال أفالطون و 

 دراسة مقارنة- أرسطو
 د: ناهد نصر الدين عزة

11719/10 PH 2463  فلسفة الحرية 
أحمد عرفات القاضي  و 

 أخرون

11418/10 PH 2464 

تجليات الحداثة الشعرية في ديوان 

"البرزخ و السكين "للشاعر "عبد اهللا 

 حمادي "

 سامية راجح ساعد 

10501/10 PH 2465 زيناتي د: جورج  رحالت داخل الفلسفة الغربية 

10511/10 PH 2466 
اللون و الحركة في تجارب تشكيلية 

 مختارة 
 موسى الخميسي 

11443/10 PH 2467  مدخل إلى الفلسفة القديمة 
أ. هـ.آرمسترونغ /تر: سعيد 

 الغانمي 

11658/10 PH 2468  د: مصطفى حسيبه المعجم الفلسفي 

  PH 2469     



12770/11 PH 2470 

قراءة في - الفكر التربوي الصوفي 

التراث التربوي عند أعالم التصوف 

 اإلسالمي 

األخضر القويدري /تقديم: د: 

 د: نظلة الجبوري 

12771/11 PH 2471 

قراءة في - الفكر التربوي الصوفي 

التراث التربوي عند أعالم التصوف 

 اإلسالمي 

د:األخضر القويدري /تقديم: 

 د: نظلة الجبوري 

12772/11 PH 2472 

قراءة في - الفكر التربوي الصوفي 

التراث التربوي عند أعالم التصوف 

 اإلسالمي 

د: األخضر القويدري /تقديم: 

 د: نظلة الجبوري 

14875/11 PH 2473 

قراءة في - التربوي الصوفي الفكر 

التراث التربوي عند أعالم التصوف 

 اإلسالمي 

د: األخضر القويدري /تقديم: 

 د: نظلة الجبوري 

14876/11 PH 2474 

قراءة في - الفكر التربوي الصوفي 

التراث التربوي عند أعالم التصوف 

 اإلسالمي 

األخضر القويدري /تقديم: د: 

 د: نظلة الجبوري 

14877/11 PH 2475 

قراءة في - الفكر التربوي الصوفي 

التراث التربوي عند أعالم التصوف 

 اإلسالمي 

د: األخضر القويدري /تقديم: 

 د: نظلة الجبوري 

12934/11 PH 2476 

مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

 د: األخضر القويدري  

12935/11 PH 2477 

مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 الوجود في وحدة 

 د: األخضر القويدري  



12936/11 PH 2478 

مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

 د: األخضر القويدري  

12937/11 PH 2479 

اإلتحاد و التعالي في عقيدة مشكلة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

 د: األخضر القويدري  

12938/11 PH 2480 

مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

   د: األخضر القويدري

12939/11 PH 2481 

مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

 د: األخضر القويدري  

21740/11 PH 2482 

اإلنسان بين العلم و الفلسفة و محنة 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 

21741/11 PH 2483 

محنة اإلنسان بين العلم و الفلسفة و 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 

21742/11 PH 2484 

محنة اإلنسان بين العلم و الفلسفة و 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 

21743/11 PH 2485 

اإلنسان بين العلم و الفلسفة و محنة 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 



21744/11 PH 2486 

محنة اإلنسان بين العلم و الفلسفة و 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 

21745/11 PH 2487 

محنة اإلنسان بين العلم و الفلسفة و 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 

21746/11 PH 2488 

اإلنسان بين العلم و الفلسفة و محنة 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 

21747/11 PH 2489 

محنة اإلنسان بين العلم و الفلسفة و 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د: علي حسين الجابري 

14745/11 PH 2490 
دراسة في إقليم -جدل الخاص و العام 

 الكوفة الحضاري و السؤال الفلسفي 
 د: علي حسين الجابري 

14746/11 PH 2491 
دراسة في إقليم -الخاص و العام جدل 

 الكوفة الحضاري و السؤال الفلسفي 
 د: علي حسين الجابري 

14747/11 PH 2492 
دراسة في إقليم -جدل الخاص و العام 

 الكوفة الحضاري و السؤال الفلسفي 
 د: علي حسين الجابري 

14748/11 PH 2493 
دراسة في إقليم -جدل الخاص و العام 

 الكوفة الحضاري و السؤال الفلسفي 
 د: علي حسين الجابري 

12989/11 PH 2494 
الرسائل و -إخوان الصفا و خالن الوفا

 فلسفة الوجود 
 أحمد علي زهرة 

12990/11 PH 2495 
الرسائل و -إخوان الصفا و خالن الوفا

 فلسفة الوجود 
 أحمد علي زهرة 

12991/11 PH 2496 أحمد علي زهرة الرسائل و -إخوان الصفا و خالن الوفا 



 فلسفة الوجود 

12992/11 PH 2497 
الرسائل و -إخوان الصفا و خالن الوفا

 فلسفة الوجود 
 أحمد علي زهرة 

12993/11 PH 2498 
الرسائل و -إخوان الصفا و خالن الوفا

 فلسفة الوجود 
 أحمد علي زهرة 

12913/11 PH 2499 
بين الكالم و الفلسفة عند المعتزلة و 

 الخوارج 
 أحمد علي زهرة 

12914/11 PH 2500 
بين الكالم و الفلسفة عند المعتزلة و 

 الخوارج 
 أحمد علي زهرة 

12915/11 PH 2501 
بين الكالم و الفلسفة عند المعتزلة و 

 الخوارج 
 أحمد علي زهرة 

12916/11 PH 2502 
بين الكالم و الفلسفة عند المعتزلة و 

 الخوارج 
 أحمد علي زهرة 

13105/11 PH 2503  أحمد علي زهرة  الغزالي بين الصحو و العرفان 

13106/11 PH 2504  أحمد علي زهرة  الغزالي بين الصحو و العرفان 

12797/11 PH 2505 
-خلدون و نظرته في التصوف ابن 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 

12798/11 PH 2506 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 

12799/11 PH 2507 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 

12800/11 PH 2508 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 

12801/11 PH 2509 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 



12802/11 PH 2510 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 

12803/11 PH 2511 
-ابن خلدون و نظرته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د: ياسين حسين الويسي 

13212/11 PH 2512 
السهروردي اإلشراقي و نقده للفلسفة 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د: ياسين حسين الويسي 

13213/11 PH 2513 
السهروردي اإلشراقي و نقده للفلسفة 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د: ياسين حسين الويسي 

13214/11 PH 2514 
اإلشراقي و نقده للفلسفة السهروردي 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د: ياسين حسين الويسي 

13215/11 PH 2515 
السهروردي اإلشراقي و نقده للفلسفة 

 دراسة تحليلية مقارنة  -اليونانية 
 د: ياسين حسين الويسي 

13216/11 PH 2516 

في أثر الفلسفة اإلسالمية المشرقية على 

- علم الكالم-الفلسفة المغربية 

 التصوف-الفلسفة

 د: ياسين حسين الويسي 

6493/09 PH 2517 

الفلسفة اإلسالمية المشرقية على في أثر 

- علم الكالم-الفلسفة المغربية 

 التصوف-الفلسفة

 د: ياسين حسين الويسي 

12982/11 PH 2518 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 

12983/11 PH 2519 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 

12984/11 PH 2520 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 

12985/11 PH 2521 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 



12986/11 PH 2522 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 

12987/11 PH 2523 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 

12988/11 PH 2524 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 

12989/11 PH 2525 
-الثوابت و المتغيرات - الذهنية العربية 

 مقاربة معرفية 
 د: حسن حميد 

6528/09 PH 2526 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

6529/09 PH 2527 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

6530/09 PH 2528 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

13361/11 PH 2529 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

13362/11 PH 2530 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

13363/11 PH 2531 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

13364/11 PH 2532 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

13365/11 PH 2533 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

14716/11 PH 2534 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 



14717/11 PH 2535 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

14718/11 PH 2536 
- نظرية المكان في الفلسفة اإلسالمية 

 ابن سينا نموذجا
 د: حسن مجيد العبيدي 

12883/11 PH 2537 
فلسفة المادة و الصورة و العدم عند 

 ابن رشد 
 د: حسن مجيد العبيدي 

12884/11 PH 2538 
فلسفة المادة و الصورة و العدم عند 

 ابن رشد 
 د: حسن مجيد العبيدي 

14366/11 PH 2539 
فلسفة المادة و الصورة و العدم عند 

 ابن رشد 
 د: حسن مجيد العبيدي 

13037/11 PH 2540 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

13038/11 PH 2541 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

13039/11 PH 2542 

حياته -فيلسوف العرب األول الكندي 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

13040/11 PH 2543 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

13041/11 PH 2544 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 



13042/11 PH 2545 

حياته -فيلسوف العرب األول الكندي 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

13043/11 PH 2546 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

12722/11 PH 2547  محمد كاظم الطريحي  ابن سينا بحث و تحقيق 

12723/11 PH 2548  محمد كاظم الطريحي  ابن سينا بحث و تحقيق 

12724/11 PH 2549  محمد كاظم الطريحي  ابن سينا بحث و تحقيق 

12725/11 PH 2550  محمد كاظم الطريحي  ابن سينا بحث و تحقيق 

12726/11 PH 2551  محمد كاظم الطريحي  ابن سينا بحث و تحقيق 

12715/11 PH 2552 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

12716/11 PH 2553 

لقاء الشرق -و األوبانيشاد أفالطون 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

12717/11 PH 2554 

لقاء الشرق -و األوبانيشاد أفالطون 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  



12718/11 PH 2555 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - ندوسي الفلسفي اله

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

12719/11 PH 2556 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

12720/11 PH 2557 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

12721/11 PH 2558 

لقاء الشرق -و األوبانيشاد أفالطون 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

12723/11 PH 2559 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - ندوسي الفلسفي اله

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

12724/11 PH 2560 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

14725/11 PH 2561 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

فااسيليس جي فتساكس/تر: 

 سهى الطريحي  

13204/11 PH 2562  أبو حيان التوحيدي - العلوم ثمرات 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 

13205/11 PH 2563  أبو حيان التوحيدي - ثمرات العلوم 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 



13206/11 PH 2564  أبو حيان التوحيدي - ثمرات العلوم 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 

13207/11 PH 2565  أبو حيان التوحيدي - ثمرات العلوم 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 

13208/11 PH 2566  أبو حيان التوحيدي - ثمرات العلوم 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 

13209/11 PH 2567  أبو حيان التوحيدي - ثمرات العلوم 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 

14407/11 PH 2568  أبو حيان التوحيدي - ثمرات العلوم 
د: -د: أنور محمود زناتي 

 محمد غالي علي بركات 

6496/09 PH 2569 
المكانية في الفكر و -ياسين النصير 

 الفلسفة و النقد 
 زهير الجبوري 

6497/09 PH 2570 
المكانية في الفكر و -ياسين النصير 

 الفلسفة و النقد 
 زهير الجبوري 

6498/09 PH 2571 
المكانية في الفكر و -ياسين النصير 

 الفلسفة و النقد 
 زهير الجبوري 

6499/09 PH 2572 
المكانية في الفكر و -ياسين النصير 

 الفلسفة و النقد 
 زهير الجبوري 

12949/11 PH 2573 

أسئلة الحداثة في المسرح و عالقة 

الدراما بالميثولوجيا و المدينة و المعرفة 

 الفلسفية 

 ياسين النصير 

13224/11 PH 2574 " إدوارد سعيدً  مفارقة الهوية 
بال -بيل أشكروفت

 أهلواليا/تر:سهيل نجم

13225/11 PH 2575 " إدوارد سعيدً  مفارقة الهوية 
بال -أشكروفتبيل 

 أهلواليا/تر:سهيل نجم



13226/11 PH 2576 " إدوارد سعيدً  مفارقة الهوية 
بال -بيل أشكروفت

 أهلواليا/تر:سهيل نجم

13411/11 PH 2577 

جدل المقدس و - المباركة اللعنة 

المدنس في اإلدب الروائي عند وارد 

 -1-الجزء-بدر السالم

 حسين سرمك حسن 

13412/11 PH 2578 

جدل المقدس و - اللعنة المباركة 

المدنس في اإلدب الروائي عند وارد 

 -1-الجزء-بدر السالم

 حسين سرمك حسن 

13413/11 PH 2579 

جدل المقدس و - اللعنة المباركة 

المدنس في اإلدب الروائي عند وارد 

 -1-الجزء-بدر السالم

 حسين سرمك حسن 

12841/11 PH 2580  علي عبد المجيد الحريري  فلسفة الفوضوية 

12842/11 PH 2581  علي عبد المجيد الحريري  فلسفة الفوضوية 

12843/11 PH 2582  علي عبد المجيد الحريري  فلسفة الفوضوية 

6542/09 PH 2583 
إبداعات صدر الدين الشيرازي الفلسفية 

 1641-1571-النفس نموذجا-
 صادق المسلم 

6543/09 PH 2584 
إبداعات صدر الدين الشيرازي الفلسفية 

 1641-1571-النفس نموذجا-
 صادق المسلم 

6544/09 PH 2585 
إبداعات صدر الدين الشيرازي الفلسفية 

 1641-1571-النفس نموذجا-
 صادق المسلم 

6487/09 PH 2586  موسى قاسم  فقاعات فكرية على هامش الحياة 



6488/09 PH 2587  موسى قاسم  فكرية على هامش الحياة فقاعات 

13409/11 PH 2588  آرتر كورتل /تر: سهى الطريحي قاموس أساطير العالم 

13410/11 PH 2589  آرتر كورتل /تر: سهى الطريحي قاموس أساطير العالم 

13265/11 PH 2590 
حوارات في األدب و - حصاد الرؤى

 الفكر 
 محمود البعالو

14328/11 PH 2591 
أدب الرؤى من سفر دانيال إلى اإلسراء 

 و المعراج 
 د: وديع بشور 

14267/11-

1 
PH 2592 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد األول 

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14268/11-

1 
PH 2593 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد األول 

/تر: بلوتارك "فلوطر خوس"

 جرجيس فتح اهللا 

14269/11-

1 
PH 2594 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد األول 

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14270/11-

1 
PH 2595 

- أباطرة و فالسفة اإلغريق تاريخ 

 المجلد األول 

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14271/11-

1 
PH 2596 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد األول 

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 



14267/11-

2 
PH 2597 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد االثاني

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14268/11-

2 
PH 2598 

- أباطرة و فالسفة اإلغريق تاريخ 

 المجلد االثاني

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14269/11-

2 
PH 2599 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد االثاني

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14270/11-

2 
PH 2600 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد االثاني

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14271/11-

2 
PH 2601 

- أباطرة و فالسفة اإلغريق تاريخ 

 المجلد االثاني

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14267/11-

3 
PH 2602 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد االثالث

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14268/11-

3 
PH 2603 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد االثالث

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14269/11-

3 
PH 2604 

- أباطرة و فالسفة اإلغريق تاريخ 

 المجلد االثالث

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 



14270/11-

3 
PH 2605 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد االثالث

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14271/11-

3 
PH 2606 

- تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق 

 المجلد االثالث

بلوتارك "فلوطر خوس"/تر: 

 جرجيس فتح اهللا 

14315/11 PH 2607 

الكالم من المنطق الجدلي منطق 

الفلسفي إلى المنطق الحجاجي 

 األصولي 

 حمو النقاري 

14316/11 PH 2608 

منطق الكالم من المنطق الجدلي 

الفلسفي إلى المنطق الحجاجي 

 األصولي 

 حمو النقاري 

14317/11 PH 2609 

منطق الكالم من المنطق الجدلي 

الفلسفي إلى المنطق الحجاجي 

 األصولي 

 حمو النقاري 

14318/11 PH 2610 

الكالم من المنطق الجدلي منطق 

الفلسفي إلى المنطق الحجاجي 

 األصولي 

 حمو النقاري 

14319/11 PH 2611 

منطق الكالم من المنطق الجدلي 

الفلسفي إلى المنطق الحجاجي 

 األصولي 

 حمو النقاري 

6698/09 PH 2612  فلسفة التواصل 
جان مارك فيري /تر: د: عمر 

 مهيبل 

6699/09 PH 2613  فلسفة التواصل 
جان مارك فيري /تر: د: عمر 

 مهيبل 



6700/09 PH 2614  فلسفة التواصل 
جان مارك فيري /تر: د: عمر 

 مهيبل 

6701/09 PH 2615  فلسفة التواصل 
فيري /تر: د: عمر جان مارك 

 مهيبل 

6937/09 PH 2616 
قراءات في - من النسق إلى الذات 

 الفكر الغربي المعاصر 
 د: عمر مهيبل 

6938/09 PH 2617 
قراءات في - من النسق إلى الذات 

 الفكر الغربي المعاصر 
 د: عمر مهيبل 

6939/09 PH 2618 
قراءات في - من النسق إلى الذات 

 الفكر الغربي المعاصر 
 د: عمر مهيبل 

6356/09 PH 2619  التفكير مع هابرماز ضد هابرماز 
كارل أوتو آبل /تر: د: عمر 

 مهيبل 

6357/09 PH 2620  مع هابرماز ضد هابرماز التفكير 
كارل أوتو آبل /تر: د: عمر 

 مهيبل 

6358/09 PH 2621  التفكير مع هابرماز ضد هابرماز 
كارل أوتو آبل /تر: د: عمر 

 مهيبل 

6359/09 PH 2622  التفكير مع هابرماز ضد هابرماز 
كارل أوتو آبل /تر: د: عمر 

 مهيبل 



6522/09 PH 2623 
التواصل في الفلسفة الغربية إشكالية 

 المعاصرة 
 عمر مهيبل 

6523/09 PH 2624 
إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية 

 المعاصرة 
 عمر مهيبل 

6346/09 PH 2625  مقدمة في الهرمينوطيقا 
دايقيد جاسبر /تر: وجيه 

 قانصو 

6354/09 PH 2626  مقدمة في الهرمينوطيقا 
دايقيد جاسبر /تر: وجيه 

 قانصو 

6355/09 PH 2627  مقدمة في الهرمينوطيقا 
دايقيد جاسبر /تر: وجيه 

 قانصو 

7041/09 PH 2628 
- المبادئ- األصول -التأويل فلسفة 

 األهداف 

هانس غيورغ غادامير /تر: 

 محمد شوقي الزين 

7042/09 PH 2629 
- المبادئ- األصول -فلسفة التأويل 

 األهداف 

هانس غيورغ غادامير /تر: 

 محمد شوقي الزين 

7043/09 PH 2630 
- المبادئ- األصول -فلسفة التأويل 

 األهداف 

هانس غيورغ غادامير /تر: 

 محمد شوقي الزين 

6692/09 PH 2631 
األلهة الجدد وخراب -األضداد تواطؤ 

 - العالم
 علي حرب 



6693/09 PH 2632 
األلهة الجدد وخراب -تواطؤ األضداد 

 - العالم
 علي حرب 

7047/09 PH 2633  بول ريكور /تر: فؤاد مليت  بعد طول تأمل 

7048/09 PH 2634  بول ريكور /تر: فؤاد مليت  بعد طول تأمل 

6364/09 PH 2635 
إشكالية الوجود و التقنية عند مارتن 

 هيدجر 
 إبراهيم أحمد 

6365/09 PH 2636 
إشكالية الوجود و التقنية عند مارتن 

 هيدجر 
 إبراهيم أحمد 

6511/09 PH 2637 
الهرمينوطيقا و الفلسفة نحو مشروع 

 عقل تأويلي 
 عبد الغني بارة 

6512/09 PH 2638 
و الفلسفة نحو مشروع الهرمينوطيقا 

 عقل تأويلي 
 عبد الغني بارة 

14683/11 PH 2639 
تقويم الفكر الديني المتمرد على 

 اإلسالم 
 يعقوب محمد إسحاق 



6824/09 PH 2640 

-من فلسفة التأويل إلى نظريات القراءة 

دراسة تحليلية نقدية في النظريات 

 الغربية الحديثة 

 عبد الكريم شرفي 

14398/11 PH 2641  محمد الجديدي  الفلسفة اإلغريقية 

14503/11 PH 2642 
مقاربة حجاجية -الفلسفة و البالغة 

 للخطاب الفلسفي 
 د: عمارة ناصر 

7183/09 PH 2643 
الفلسفة في - اللغة و المجتمعالعقل و 

 العالم الواقعي 
 جون سيرل /تر: سعيد الغانمي 

14294/11 PH 2644 
قراءة في -الفلسفة و قضايا اللغة 

 التصور التحليلي 
 بشير خليفي 

14255/11 PH 2645  إشكالياتVI  -حين - البعد 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 محمود مكي 

14256/11 PH 2646  إشكالياتVI  -حين - البعد 
البالنش/تر: أد: عباس جان 

 محمود مكي 

14257/11 PH 2647  إشكالياتVI  -حين - البعد 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 محمود مكي _نهال حرب

14258/11 PH 2648  إشكالياتIII -التسامي 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 محمود مكي _نهال حرب

14259/11 PH 2649  إشكالياتIII -التسامي 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 محمود مكي _نهال حرب



14260/11 PH 2650  إشكالياتIII -التسامي 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 محمود مكي _نهال حرب

14261/11 PH 2651 

الخابية ما خلف - Vإشكاليات 

العقالنية النقلة               (تداخل 

 المعاش اليومي مع النـزوة المخزنة)

البالنش/تر: أد: عباس جان 

 محمود مكي _ريم البسيط

14262/11 PH 2652  إشكالياتII -الترميز -الخصاء 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 ريم البسيط- محمود مكي 

14263/11 PH 2653  إشكالياتII -الترميز -الخصاء 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 محمود مكي _ريم البسيط

14264/11 PH 2654  إشكالياتII - الترميز  -الخصاء 
جان البالنش/تر: أد: عباس 

 محمود مكي _ريم البسيط

14323/11 PH 2655  جيل دولوز/تر: أسامة الحاج نيتشه و الفلسفة 

14324/11 PH 2656  جيل دولوز/تر: أسامة الحاج نيتشه و الفلسفة 

14755/11 PH 2657  جيل دولوز/تر: أسامة الحاج نيتشه و الفلسفة 

14756/11 PH 2658  جيل دولوز/تر: أسامة الحاج نيتشه و الفلسفة 

6943/09 PH 2659  دين -علم -فلسفة -هوبس 
بيير فرانسوا مورو/تر: أسامة 

 الحاج 

6944/09 PH 2660  دين -علم -فلسفة -هوبس 
بيير فرانسوا مورو/تر: أسامة 

 الحاج 

9645/09 PH 2661  دين -علم -فلسفة -هوبس 
بيير فرانسوا مورو/تر: أسامة 

 الحاج 

6946/09 PH 2662  بيير فرانسوا مورو/تر: أسامة  دين -علم -فلسفة -هوبس



 الحاج 

14635/11 PH 2663  السياسة أرسطو و 
فرانسيس وولف /تر: أسامة 

 الحاج

14636/11 PH 2664  أرسطو و السياسة 
فرانسيس وولف /تر: أسامة 

 الحاج

14733/11 PH 2665  األسطورة و الفلسفة -فرانكنشتاين 
جان جاك لوسيركل/تر: أسامة 

 الحاج

14734/11 PH 2666  األسطورة و الفلسفة -فرانكنشتاين 
جان جاك لوسيركل/تر: أسامة 

 الحاج

6921/09 PH 2667  الفلسفة 
سبونقيل /تر: - كونت أندريه  

 د: علي بوملحم 

6922/09 PH 2668  الفلسفة 
سبونقيل /تر: - أندريه كونت 

 د: علي بوملحم 

6923/11 PH 2669  الفلسفة 
سبونقيل /تر: - كونت أندريه  

 د: علي بوملحم 

14719/11 PH 2670  الدروس األولى في الفلسفة 
فريدريك لوبيز /تر: د: علي 

 بوملحم

14720/11 PH 2671  األولى في الفلسفة الدروس 
فريدريك لوبيز /تر: د: علي 

 بوملحم

6410/09 PH 2672  أصول الفكر اليوناني 
جان بيار فرنان /تر: د: سليم 

 حداد 

6411/09 PH 2673  الفكر اليوناني أصول 
جان بيار فرنان /تر: د: سليم 

 حداد 

6412/09 PH 2674  أصول الفكر اليوناني 
جان بيار فرنان /تر: د: سليم 

 حداد 



6413/09 PH 2675  الفكر اليوناني أصول 
جان بيار فرنان /تر: د: سليم 

 حداد 

14556/11 PH 2676  أصول الفكر اليوناني 
جان بيار فرنان /تر: د: سليم 

 حداد 

6991/09 PH 2677 الطاقة الروحية  
هنري برغسون/ترجمة: د: علي 

 مقلد

6992/09 PH 2678  الطاقة الروحية 
هنري برغسون/ترجمة: د: علي 

 مقلد

6993/09 PH 2679  الطاقة الروحية 
برغسون/ترجمة: د: علي هنري 

 مقلد

6994/09 PH 2680  الطاقة الروحية 
هنري برغسون/ترجمة: د: علي 

 مقلد

6787/09 PH 2681 
- في الفلسفة اإلسالمية محاضرات 

 - نظرية المعرفة في ثوب جديد

د: محمد محمد الحاج حسن 

 الكمالي 

6788/09 PH 2682 
- محاضرات في الفلسفة اإلسالمية 

 - نظرية المعرفة في ثوب جديد

د: محمد محمد الحاج حسن 

 الكمالي 

6789/09 PH 2683 
- محاضرات في الفلسفة اإلسالمية 

 - نظرية المعرفة في ثوب جديد

د: محمد محمد الحاج حسن 

 الكمالي 

6790/09 PH 2684 
- في الفلسفة اإلسالمية محاضرات 

 - نظرية المعرفة في ثوب جديد

د: محمد محمد الحاج حسن 

 الكمالي 

6894/09 PH 2685 سقراط 
فرنسيس ولف/تر: منصور 

 القاضي 

6895/09 PH 2686 سقراط 
فرنسيس ولف/تر: منصور 

 القاضي 

6896/09 PH 2687 سقراط 
فرنسيس ولف/تر: منصور 

 القاضي 



6897/09 PH 2688 سقراط 
فرنسيس ولف/تر: منصور 

 القاضي 

14735/11 PH 2689 
دعوة للدخول في تاريخ الفلسفة 

 المعاصرة
 د: هاني يحي نصري 

14736/11 PH 2690 
دعوة للدخول في تاريخ الفلسفة 

 المعاصرة
 د: هاني يحي نصري 

14801/11 PH 2691 
الفكر و الوعي بين الجهل و الوهم و 

 الجمال و الحرية 
 د: هاني يحي نصري 

14738/11 PH 2692 
دعوة للدخول في تاريخ الفلسفة 

 المعاصرة
 د: هاني يحي نصري 

6928/09 PH 2693  فرويد و التراث الصوفي اليهودي 
دافيد باكان /تر: د.طالل 

 عتريسي

6929/09 PH 2694  فرويد و التراث الصوفي اليهودي 
باكان /تر: د.طالل دافيد 

 عتريسي

6930/09 PH 2695  فرويد و التراث الصوفي اليهودي 
دافيد باكان /تر: د.طالل 

 عتريسي

14670/11 PH 2696 

من - األسرة في عصر العولمة دينامية 

مجاالت الكائن الحي إلى تكنولوجيا 

 صناعة الجينات 

 أد:عباس محمود مكي 

14671/11 PH 2697 

من - دينامية األسرة في عصر العولمة 

مجاالت الكائن الحي إلى تكنولوجيا 

 صناعة الجينات 

 محمود مكي أد:عباس 

14391/11 PH 2698  الفكر البري 
كلود ليقي شتراوس/تر: نظير 

 جاهل 



14392/11 PH 2699  الفكر البري 
كلود ليقي شتراوس/تر: نظير 

 جاهل 

14737/11 PH 2700  المذاهب الفلسفية الكبرى 
دومينيك فولشيد/تر: مروان 

 بطش 

14738/11 PH 2701  المذاهب الفلسفية الكبرى 
دومينيك فولشيد/تر: مروان 

 بطش 

14653/11 PH 2702  جدلية الزمن 
غاستون باشالر/تر: خليل 

 أحمد خليل 

14654/11 PH 2703  جدلية الزمن 
غاستون باشالر/تر: خليل 

 أحمد خليل 

14432/11 PH 2704 
إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن 

 العربي 
 د: حسين علوان 

14825/11 PH 2705  جان موريل/تر: بيار خباز  فيكتور هوغو الفيلسوف 

14754/11 PH 2706  فلسفة هيجل الجمالية 
د: رمضان بسطاويسي محمد 

 غانم 

13080/11 PH 2707  جاك دريدا /تر: عدنان حسن  حمى األرشيف الفرويدي 

13081/11 PH 2708  جاك دريدا /تر: عدنان حسن  حمى األرشيف الفرويدي 

14382/11 PH 2709  الفضاء و الزمن و اإلنسان 
غراهام كالرك /تر : عدنان 

 حسن 

1483/11 PH 2710  الزمن و اإلنسان الفضاء و 
غراهام كالرك /تر : عدنان 

 حسن 

1484/11 PH 2711  الفضاء و الزمن و اإلنسان 
غراهام كالرك /تر : عدنان 

 حسن 



12887/11 PH 2712  حسام نايل درس في البصيرة الضالة -أرشيف النص 

12888/11 PH 2713  حسام نايل درس في البصيرة الضالة -أرشيف النص 

12889/11 PH 2714  حسام نايل درس في البصيرة الضالة -أرشيف النص 

12890/11 PH 2715  حسام نايل درس في البصيرة الضالة -أرشيف النص 

12874/11 PH 2716 أساليب نيتشه- المهماز 
-جاك دريدا /تر: عزيز توما

 ابراهيم محمود  

12875/11 PH 2717 أساليب نيتشه- المهماز 
-دريدا /تر: عزيز توماجاك 

 ابراهيم محمود  

12876/11 PH 2718 أساليب نيتشه- المهماز 
-جاك دريدا /تر: عزيز توما

 ابراهيم محمود  

12877/11 PH 2719 أساليب نيتشه- المهماز 
-دريدا /تر: عزيز توماجاك 

 ابراهيم محمود  

12848/11 PH 2720  أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 
-جاك دريدا /تر: عزيز توما

 ابراهيم محمود  

12849/11 PH 2721  أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 
-دريدا /تر: عزيز توماجاك 

 ابراهيم محمود  

12850/11 PH 2722  أحادية لغة األخر أو ترميم األصل 
-جاك دريدا /تر: عزيز توما

 ابراهيم محمود  

13077/11 PH 2723  انفعــــاالت 
-دريدا /تر: عزيز توماجاك 

 ابراهيم محمود  

13238/11 PH 2724 
العذل الديني و المعرفي في الشعر 

 الصوفي 
 عباس يوسف الحداد 



13239/11 PH 2725 
العذل الديني و المعرفي في الشعر 

 الصوفي 
 يوسف الحداد عباس 

13240/11 PH 2726 
العذل الديني و المعرفي في الشعر 

 الصوفي 
 عباس يوسف الحداد 

13241/11 PH 2727 
العذل الديني و المعرفي في الشعر 

 الصوفي 
 عباس يوسف الحداد 

14726/11 PH 2728  فن الوجود 
إيريش فروم /تر: إيناس نبيل 

 سليمان 

14727/11 PH 2729  فن الوجود 
إيريش فروم /تر: إيناس نبيل 

 سليمان 

14728/11 PH 2730  الوجود فن 
إيريش فروم /تر: إيناس نبيل 

 سليمان 

14297/11 PH 2731 
-الفونولوجيا التوليدية المتعددة األبعاد 

 المماثلة و التناعم في اللغة العربية 
 أد: مصطفى بوعناني 

14298/11 PH 2732 
-الفونولوجيا التوليدية المتعددة األبعاد 

 المماثلة و التناعم في اللغة العربية 
 أد: مصطفى بوعناني 

14299/11 PH 2733 
-الفونولوجيا التوليدية المتعددة األبعاد 

 المماثلة و التناعم في اللغة العربية 
 أد: مصطفى بوعناني 

13145/11 PH 2734  أحمد بدر الجمالية و الميتافيزيقيا 

13146/11 PH 2735  أحمد بدر الجمالية و الميتافيزيقيا 

13147/11 PH 2736  أحمد بدر و الميتافيزيقيا الجمالية 

14742/11 PH 2737 ألكسي لوسيف/تر: منذر حلوم  فلسفة األسطورة



14743/11 PH 2738 ألكسي لوسيف/تر: منذر حلوم  فلسفة األسطورة

14744/11 PH 2739 ألكسي لوسيف/تر: منذر حلوم  فلسفة األسطورة

13355/11 PH 2740 
منزلة كانط في مدرسة - التنوير و النقد 

 فرانكفورت 
 د: محسن الخوني 

13101/11 PH 2741 
في الفكر العربي المعاصر نحو المرأة 

 توسيع قييم التحرر
 كمال عبد اللطيف 

  PH 2742 
المرأة في الفكر العربي المعاصر نحو 

 توسيع قييم التحرر
 كمال عبد اللطيف 

13418/11 PH 2743  عبد اإلله بلقزيز  الفكر العربي المعاصر أسئلة 

13419/11 PH 2744  عبد اإلله بلقزيز  أسئلة الفكر العربي المعاصر 

14424/11 PH 2745  مولد التراجديا 
فريدريك نيتشه/تر: شاهر 

 حسن عبيد 

13352/11 PH 2746  سيمياء المرئي 
جاك فونتاني /تر: د: علي 

 أسعد

13112/11 PH 2747  فري بيتو /تر: باسل فرحات  نظرة شمولية للكون -إبداع الفنان 

14405/11 PH 2748 
خفايا ما بعد الحداثة و دور ألكسندر 

 فيها

شادية دروري /تر: د: موسى 

 الحالول 

14451/11 PH 2749 

 -التجربة النورانية عند اإلمام الغزالي 

-من األنا المنطقية إلى األنا المتعالية 

نقدية مقارنة للبعد العقلى في (قراءة 

 المنقد )

 عادل محمود بدر



14406/11 PH 2750 
النقد و الرغبة في القول الفلسفي 

 المعاصر 
 ابراهيم محمود 

14443/11 PH 2751 
دراسة للتطور العضوي و -العاري القرد 

 الجنسي و اإلجتماعي لإلنسان 
 ميشيل ازرق /تر :محمد قجة 

12926/11 PH 2752 
األدب والتاريخ و -الحلقة النقدية 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12927/11 PH 2753 
األدب والتاريخ و -الحلقة النقدية 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12928/11 PH 2754 
األدب والتاريخ و -النقدية الحلقة 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12929/11 PH 2755 
األدب والتاريخ و -الحلقة النقدية 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12930/11 PH 2756 
األدب والتاريخ و -الحلقة النقدية 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12931/11 PH 2757 
األدب والتاريخ و -النقدية الحلقة 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12932/11 PH 2758 
األدب والتاريخ و -الحلقة النقدية 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12933/11 PH 2759 
األدب والتاريخ و -الحلقة النقدية 

 الهرمنيوطيقا الفلسفية 

ديفيد كورنز هوي /تر: خالدة 

 حامد 

12969/11 PH 2760  بيرك/تر: د: منذر عياشي جاك  إعادة قراءة القرءان 

12970/11 PH 2761  جاك بيرك/تر: د: منذر عياشي  إعادة قراءة القرءان 



12971/11 PH 2762  جاك بيرك/تر: د: منذر عياشي  إعادة قراءة القرءان 

13194/11 PH 2763 
جماليات الصمت في أصل المخفي و 

 المكبوت 
 ابراهيم محمود 

13195/11 PH 2764 
جماليات الصمت في أصل المخفي و 

 المكبوت 
 ابراهيم محمود 

13196/11 PH 2765 
جماليات الصمت في أصل المخفي و 

 المكبوت 
 ابراهيم محمود 

13197/11 PH 2766 
جماليات الصمت في أصل المخفي و 

 المكبوت 
 ابراهيم محمود 

6489/09 PH 2767  فلسفة متجددة-العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

6490/09 PH 2768  فلسفة متجددة-العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

13278/11 PH 2769  فلسفة متجددة-العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

13279/11 PH 2770  فلسفة متجددة-العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

13180/11 PH 2771  فلسفة متجددة-العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

13181/11 PH 2772  فلسفة متجددة-العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

13182/11 PH 2773  فلسفة متجددة-العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

13047/11 PH 2774  التأويل و التأويل المفرط 
أمبرتو إيكو /تر: ناصر 

 الحلواني 



13048/11 PH 2775  التأويل و التأويل المفرط 
أمبرتو إيكو /تر: ناصر 

 الحلواني 

13049/11 PH 2776  التأويل و التأويل المفرط 
أمبرتو إيكو /تر: ناصر 

 الحلواني 

13050/11 PH 2777  التأويل و التأويل المفرط 
أمبرتو إيكو /تر: ناصر 

 الحلواني 

13051/11 PH 2778  التأويل و التأويل المفرط 
أمبرتو إيكو /تر: ناصر 

 الحلواني 

12823/11 PH 2779 
مقاربات نقدية في - مرايا المتخالف 

 الفكر العربي المعاصر 
 د: نعيم اليافي 

12824/11 PH 2780 
مقاربات نقدية في - مرايا المتخالف 

 الفكر العربي المعاصر 
 اليافي د: نعيم 

12825/11 PH 2781 
مقاربات نقدية في - مرايا المتخالف 

 الفكر العربي المعاصر 
 د: نعيم اليافي 

12374/10 PH 2782 

التجربة السياسية -و تحوالتها الجماعة 

اإلسالمية في فكر رضوان -العربية 

 السيد 

 شمس الدين الكيالني 

12375/10 PH 2783 

التجربة السياسية -الجماعة و تحوالتها 

اإلسالمية في فكر رضوان -العربية 

 السيد 

 الدين الكيالني شمس 

12376/10 PH 2784 

التجربة السياسية -الجماعة و تحوالتها 

اإلسالمية في فكر رضوان -العربية 

 السيد 

 شمس الدين الكيالني 

13056/11 PH 2785 
دروس الجامعة -فوكو قارئا لديكارت 

 التونسية 
 محسن صخري 

13057/11 PH 2786 
دروس الجامعة -فوكو قارئا لديكارت 

 التونسية 
 محسن صخري 



13118/11 PH 2787  دولوز أو نسق المتعددجبل 
فيليب مانغ/تر: عبد العزيز بن 

 عرفة 

13119/11 PH 2788 جبل دولوز أو نسق المتعدد 
فيليب مانغ/تر: عبد العزيز بن 

 عرفة 

14699/11 PH 2789 
في التجارب الفكرية العربية قراءات 

 رهانات و أفاق -المعاصرة 
 د: يوسف بن عدي 

14274/11 PH 2790 
-دروس في الفكر الفلسفي اإلسالمي 

 علم الكالم و الفلسفة و التصوف 
 أد: علي حسين الجابري 

14275/11 PH 2791 
-دروس في الفكر الفلسفي اإلسالمي 

 علم الكالم و الفلسفة و التصوف 
 أد: علي حسين الجابري 

14276/11 PH 2792 
-دروس في الفكر الفلسفي اإلسالمي 

  علم الكالم و الفلسفة و التصوف
 أد: علي حسين الجابري 

14277/11 PH 2793 
-دروس في الفكر الفلسفي اإلسالمي 

 علم الكالم و الفلسفة و التصوف 
 أد: علي حسين الجابري 

13298/11 PH 2794 
دروس في األسس - العلوم فلسفة 

 النظرية و أفاق التطبيق 
 أد: علي حسين الجابري 

13299/11 PH 2795 
دروس في األسس - فلسفة العلوم 

 النظرية و أفاق التطبيق 
 أد: علي حسين الجابري 

14544/11 PH 2796 
العقل العربي بين التنوير المنتظر و 

 المعادلة الناقصة 
 أد: علي حسين الجابري 

14545/11 PH 2797 
العقل العربي بين التنوير المنتظر و 

 المعادلة الناقصة 
 أد: علي حسين الجابري 

14710/11 PH 2798  سليم دولة  ما الفلسفة 

14711/11 PH 2799  سليم دولة  ما الفلسفة 



14712/11 PH 2800  سليم دولة  ما الفلسفة 

14713/11 PH 2801  سليم دولة  ما الفلسفة 

13060/11 PH 2802 
فلسفة التدقيق -الجراحات و المدرات 

 و التحقيق 
 سليم دولة 

13061/11 PH 2803 
فلسفة التدقيق -الجراحات و المدرات 

 و التحقيق 
 دولة سليم 

14708/11 PH 2804 

حفريات في - في النهضة و الحداثة 

مفهوم الكتابة و الدولة و الوطنية و 

 الشرعية الدولية 

 د: محمد علي الكبسي 

14709/11 PH 2805 

حفريات في - النهضة و الحداثة في 

مفهوم الكتابة و الدولة و الوطنية و 

 الشرعية الدولية 

 د: محمد علي الكبسي 

14688/11 PH 2806  د: محمد علي الكبسي  قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

14689/11 PH 2807  د: محمد علي الكبسي  قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

13286/11 PH 2808  الطواسين 
حسين بن منصور الحالج 

 /تقديم: عبد القادر الحصني 

13287/11 PH 2809  الطواسين 
حسين بن منصور الحالج 

 /تقديم: عبد القادر الحصني 

12903/11 PH 2810  زهير الخويلدي  معان فلسفية 

12904/11 PH 2811  زهير الخويلدي  معان فلسفية 

13103/11 PH 2812 كتاب المقاومات 
السهروردي /تحقيق: د: ياسين 

 حسين الويسي 



13104/11 PH 2813 كتاب المقاومات 
السهروردي /تحقيق: د: ياسين 

 حسين الويسي 

13090/11 PH 2814  الحياةمعنى 
تيري إيغلتون/تر: عهد علي 

 ديب 

13091/11 PH 2815 معنى الحياة 
تيري إيغلتون/تر: عهد علي 

 ديب 

13243/11 PH 2816  إيدموند ليتش /تر:ثائر ديب دراسة فكرية- شتراوس-كلود ليفي 

13100/11 PH 2817 
تشخيص - منهج العولمة الالنمطي 

 جمالي في بؤس العولمة 
 منير الحافظ

14278/11 PH 2818  د: محمود سيد أحمد  فلسفة العقل عند توماس ريد 

14279/11 PH 2819  د: محمود سيد أحمد  فلسفة العقل عند توماس ريد 

14280/11 PH 2820  د: محمود سيد أحمد  فلسفة العقل عند توماس ريد 

14281/11 PH 2821  سيد أحمد د: محمود  فلسفة العقل عند توماس ريد 

14282/11 PH 2822  د: محمود سيد أحمد  فلسفة العقل عند توماس ريد 

14320/11 PH 2823 
المنهج التاريخي من المفهوم 

 االيديولوجي إلى المفهوم اإلستراتيجي 
 أد: حازم طالب مشتاق 

14321/11 PH 2824 
المنهج التاريخي من المفهوم 

 االيديولوجي إلى المفهوم اإلستراتيجي 
 أد: حازم طالب مشتاق 

14322/11 PH 2825 
التاريخي من المفهوم المنهج 

 االيديولوجي إلى المفهوم اإلستراتيجي 
 أد: حازم طالب مشتاق 



14739/11 PH 2826 
النظرية األبيستمولوجية -نظرية القوة

 للقوة
 عالء هاشم مناف 

14740/11 PH 2827 
النظرية األبيستمولوجية -القوةنظرية 

 للقوة
 عالء هاشم مناف 

14714/11 PH 2828 عبد السالم بنعبد العالي  التراث و اإلختالف-هايدغر ضد هيجل 

14715/11 PH 2829 السالم بنعبد العالي  عبد التراث و اإلختالف-هايدغر ضد هيجل 

14651/11 PH 2830  هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر: مجاهد 

 عبد المنعم مجاهد 

14652/11 PH 2831  هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر: مجاهد 

 عبد المنعم مجاهد 

6827/09 PH 2832 
تاريخ البدع و - الهرطقة في المسيحية 

 الفرق الدينية المسيحية 
 ج. ويتلر/تر: جمال سالم 

6828/11 PH 2833 
تاريخ البدع و - في المسيحية الهرطقة 

 الفرق الدينية المسيحية 
 ج. ويتلر/تر: جمال سالم 

14657/11 PH 2834  د: أمل مبروك دراسة تحليلية - فلسفة الموت 

14658/11 PH 2835  د: أمل مبروك دراسة تحليلية - الموت فلسفة 

14273/11 PH 2836  د: غادة اإلمام  جماليات الصورة-جاستون باشالر 

14497/11 PH 2837  مرسيا الياد/تر: عادل العوا المقدس و العادي 



14486/11 PH 2838 
مفهوم الوعي الجمالي في الهرمنيوطيقا 

 الفلسفية  عند جادامر 
 د: ماهر عبد المحسن حسن 

14440/11 PH 2839 
فلسفة التصوف محمد بن عبد الجبار 

 النفري 

د: جمال أحمد سعيد 

 المرزوقي 

12753/11 PH 2840   كتاب نسخة الحق 

الشيخ األكبر محي الدين بن 

العربي /تقديم: علي محمد 

 إسبر

12754/11 PH 2841  كتاب نسخة الحق 

الشيخ األكبر محي الدين بن 

العربي /تقديم: علي محمد 

 إسبر

12755/11 PH 2842   كتاب نسخة الحق 

الشيخ األكبر محي الدين بن 

العربي /تقديم: علي محمد 

 إسبر

12756/11 PH 2843  كتاب نسخة الحق 

الشيخ األكبر محي الدين بن 

العربي /تقديم: علي محمد 

 إسبر

12757/11 PH 2844  كتاب نسخة الحق 

الشيخ األكبر محي الدين بن 

العربي /تقديم: علي محمد 

 إسبر



13271/11 PH 2845  رسالة في الخوف من الموت 

أبو علي أحمد بن محمد بن 

مسكويه/تقديم: علي محمد 

 إسبر

13272/11 PH 2846  رسالة في الخوف من الموت 

أبو علي أحمد بن محمد بن 

مسكويه/تقديم: علي محمد 

 إسبر

12761/11 PH 2847 
تكوين إنسان بصناعة -كتاب التجميع

 الكمياء 

حيان /تقديم: علي جابر بن 

 محمد إسبر 

12762/11 PH 2848 
تكوين إنسان بصناعة -كتاب التجميع

 الكمياء 

جابر بن حيان /تقديم: علي 

 محمد إسبر 

12858/11 PH 2849  إسبر علي محمد  التحليل األنطولوجي للعدم 

12859/11 PH 2850  علي محمد إسبر  التحليل األنطولوجي للعدم 

14549/11 PH 2851 منصف شلي التفكير العربي و التفكير الغربي 

13248/11 PH 2852 منصف شلي التفكير العربي و التفكير الغربي 

14551/11 PH 2853 منصف شلي التفكير العربي و التفكير الغربي 

14552/11 PH 2854 منصف شلي التفكير العربي و التفكير الغربي 

13248/11 PH 2855 
رسالة في -كتاب االخالق و السير 

 مداواة النفوس 
 ابن حزم األندلسي 



13249/11 PH 2856 
رسالة في -كتاب االخالق و السير 

 مداواة النفوس 
 ابن حزم األندلسي 

13250/11 PH 2857 
رسالة في -كتاب االخالق و السير 

 مداواة النفوس 
 ابن حزم األندلسي 

13082/11 PH 2858 
-الدين -اإلبداع- الهوية غير المكتملة 

 الجزء األول- السياسة و الجنس 

بالتعاون مع شانتال أدونيس 

 شواف /تعريب: حسن عودة

13083/11 PH 2859 
-الدين -اإلبداع- الهوية غير المكتملة 

 الجزء األول- السياسة و الجنس 

أدونيس بالتعاون مع شانتال 

 شواف /تعريب: حسن عودة

12863/11 PH 2860 
مع قطع بقيت من كتبه -رسائل فلسفية 

 المفقودة 
 أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 

12864/11 PH 2861 
مع قطع بقيت من كتبه -رسائل فلسفية 

 المفقودة 
 أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 

13139/11 PH 2862 الفصام بين الجسد و الفكر 
-شانتال شواف/تر: ناهدة ريان

 قاسم الشواف

13140/11 PH 2863 الفصام بين الجسد و الفكر 
-شانتال شواف/تر: ناهدة ريان

 قاسم الشواف

13300/11 PH 2864  األنوثة و الجنس في اإلسالم 
آلين توزان و أخرون /تر: 

 حسين قبيسي 

13301/11 PH 2865  األنوثة و الجنس في اإلسالم 
آلين توزان و أخرون /تر: 

 حسين قبيسي 

13125/11 PH 2866  الكلمة و الصورة في اإلسالم 
أسد اهللا سوران مليكيان 

 شيرفاني /تر: عيسى مخلوف

13126/11 PH 2867  الكلمة و الصورة في اإلسالم 
أسد اهللا سوران مليكيان 

 شيرفاني /تر: عيسى مخلوف



14368/11 PH 2868 عبد الكريم بن ابراهيم الجيلي  مراتب الوجود و حقيقة كل موجود 

6556/09 PH 2869 
تفسير المقالة المرسوم عليها - ابن رشد 

 حرف الالم ألرسطو طاليس 

تر: اسحاق بن حنين /تقديم: 

 علي محمد إسبر 

6557/09 PH 2870 
تفسير المقالة المرسوم عليها - ابن رشد 

 حرف الالم ألرسطو طاليس 

تر: اسحاق بن حنين /تقديم: 

 علي محمد إسبر 

6558/09 PH 2871 
تفسير المقالة المرسوم عليها - ابن رشد 

 حرف الالم ألرسطو طاليس 

اسحاق بن حنين /تقديم: تر: 

 علي محمد إسبر 

6559/09 PH 2872 
تفسير المقالة المرسوم عليها - ابن رشد 

 حرف الالم ألرسطو طاليس 

تر: اسحاق بن حنين /تقديم: 

 علي محمد إسبر 

6560/09 PH 2873 
تفسير المقالة المرسوم عليها - ابن رشد 

 حرف الالم ألرسطو طاليس 

تر: اسحاق بن حنين /تقديم: 

 علي محمد إسبر 

6561/09 PH 2874 
تفسير المقالة المرسوم عليها - ابن رشد 

 حرف الالم ألرسطو طاليس 

تر: اسحاق بن حنين /تقديم: 

 علي محمد إسبر 

6534/09 PH 2875  رسالة في السياسة 
أبو نصر الفارابي /تقديم: علي 

 محمد إسبر

6535/09 PH 2876  رسالة في السياسة 
أبو نصر الفارابي /تقديم: علي 

 محمد إسبر

6536/09 PH 2877  رسالة في السياسة 
أبو نصر الفارابي /تقديم: علي 

 محمد إسبر

6537/09 PH 2878  رسالة في السياسة 
أبو نصر الفارابي /تقديم: علي 

 محمد إسبر

6580/09 PH 2879 الكون و الفساد 
رشد/تقديم: علي محمد ابن 

 إسبر 



6581/09 PH 2880 الكون و الفساد 
ابن رشد/تقديم: علي محمد 

 إسبر 

6582/09 PH 2881 الكون و الفساد 
ابن رشد/تقديم: علي محمد 

 إسبر 

6583/09 PH 2882 الكون و الفساد 
ابن رشد/تقديم: علي محمد 

 إسبر 

6616/09 PH 2883  تلخيص السفسطة لألرسطو طاليس 
ابن رشد /تعليق: موفق فوزي 

 الجبر 

6617/09 PH 2884  السفسطة لألرسطو طاليس تلخيص 
ابن رشد /تعليق: موفق فوزي 

 الجبر 

6618/09 PH 2885  تلخيص السفسطة لألرسطو طاليس 
ابن رشد /تعليق: موفق فوزي 

 الجبر 

6619/09 PH 2886  تلخيص السفسطة لألرسطو طاليس 
ابن رشد /تعليق: موفق فوزي 

 الجبر 

14750/11 PH 2887  عصر التحليل -فالسفة القرن العشرين 
مورتون وايت /تر: أديب 

 يوسف شيش 

14751/11 PH 2888  عصر التحليل -فالسفة القرن العشرين 
وايت /تر: أديب مورتون 

 يوسف شيش 

14752/11 PH 2889  عصر التحليل -فالسفة القرن العشرين 
مورتون وايت /تر: أديب 

 يوسف شيش 

14747/11 PH 2890  مدخل إلى فلسفة الرياضيات 
رسل /تر: عبد اللطيف برتراند 

 صديقي 

14748/11 PH 2891  مدخل إلى فلسفة الرياضيات 
برتراند رسل /تر: عبد اللطيف 

 صديقي 

14749/11 PH 2892  مدخل إلى فلسفة الرياضيات 
رسل /تر: عبد اللطيف برتراند 

 صديقي 



6584/09 PH 2893  ماهر حمادي  لماذا تكلم زرادشت 

6585/09 PH 2894  ماهر حمادي  لماذا تكلم زرادشت 

6586/09 PH 2895  ماهر حمادي  تكلم زرادشت لماذا 

6545/09 PH 2896  نبيل صالح  الرب يبدأ نصه األخير 

6546/09 PH 2897  نبيل صالح  الرب يبدأ نصه األخير 

14518/11 PH 2898  محي الدين عربي  كتاب المعرفة 

6916/09 PH 2899 

مشكلة الصراع بين الفلسفة و الدين من 

الغزالي و ابن رشد إلى الطوسي و 

 الخواجه زاده

 د: رضا سعادة

6917/09 PH 2900 

الصراع بين الفلسفة و الدين من مشكلة 

الغزالي و ابن رشد إلى الطوسي و 

 الخواجه زاده

 د: رضا سعادة

6918/09 PH 2901 

مشكلة الصراع بين الفلسفة و الدين من 

الغزالي و ابن رشد إلى الطوسي و 

 الخواجه زاده

 د: رضا سعادة

6919/09 PH 2902 

مشكلة الصراع بين الفلسفة و الدين من 

الغزالي و ابن رشد إلى الطوسي و 

 الخواجه زاده

 د: رضا سعادة

6920/09 PH 2903 

الصراع بين الفلسفة و الدين من مشكلة 

الغزالي و ابن رشد إلى الطوسي و 

 الخواجه زاده

 د: رضا سعادة



6962/09 PH 2904 
-عربي - معجم المصطلحات الفلسفية 

 إنكليزي -فرنسي
 د: خليل أحمد خليل 

6963/09 PH 2905 
-عربي - معجم المصطلحات الفلسفية 

 إنكليزي -فرنسي
 د: خليل أحمد خليل 

6964/09 PH 2906 
-عربي - معجم المصطلحات الفلسفية 

 إنكليزي -فرنسي
 د: خليل أحمد خليل 

6965/09 PH 2907 
-عربي - معجم المصطلحات الفلسفية 

 إنكليزي -فرنسي
 د: خليل أحمد خليل 

6966/09 PH 2908 
-عربي - معجم المصطلحات الفلسفية 

 إنكليزي -فرنسي
 د: خليل أحمد خليل 

6908/09 PH 2909  د: حسين حرب  أفالطون -الفكر اليوناني 

6909/09 PH 2910  د: حسين حرب  أفالطون -الفكر اليوناني 

6910/09 PH 2911  حرب  د: حسين أفالطون -الفكر اليوناني 

6911/09 PH 2912  د: حسين حرب  أفالطون -الفكر اليوناني 

6912/09 PH 2913  د: حسين حرب  أفالطون -الفكر اليوناني 

6913/09 PH 2914  د: حسين حرب  أفالطون -الفكر اليوناني 

6914/09 PH 2915  د: حسين حرب  أفالطون -الفكر اليوناني 

6915/09 PH 2916  د: حسين حرب  أفالطون -الفكر اليوناني 



6899/09 PH 2917  أساس التقديس في علم الكالم 
لإلمام : فخر الدين الرازي 

 /تحليل : د : محمد العربي 

6900/09 PH 2918  أساس التقديس في علم الكالم 
فخر الدين الرازي لإلمام : 

 /تحليل : د : محمد العربي 

6901/09 PH 2919  أساس التقديس في علم الكالم 
لإلمام : فخر الدين الرازي 

 /تحليل : د : محمد العربي 

6902/09 PH 2920  التقديس في علم الكالم أساس 
لإلمام : فخر الدين الرازي 

 /تحليل : د : محمد العربي 

6905/09 PH 2921  د: كامل حمود  دراسات في تاريخ الفلسفة العربية 

6906/09 PH 2922  د: كامل حمود  في تاريخ الفلسفة العربية دراسات 

6907/09 PH 2923  د: كامل حمود  دراسات في تاريخ الفلسفة العربية 

6934/09 PH 2924 مختارات -هم الحقيقة 

فوكو /تر: مصطفى ميشال 

-مصطفى كمال - المسناوي 

 محمد بولعيش 

13246/11 PH 2925 

- القرءان الكريم و القراءة الحداثية 

دراسة تحليلية نقدية لإلشكالية النص 

 عند محمد أركون 

 د: الحسن العباقي 

13247/11 PH 2926 

- القرءان الكريم و القراءة الحداثية 

دراسة تحليلية نقدية لإلشكالية النص 

 عند محمد أركون 

 د: الحسن العباقي 

12710/11 PH 2927 
اإلنسان و لغته من األصوات إلى اللغة 

 (الكالم)

لوكان /تر :د: ماري مارسيل 

 شهرستان 

12711/11 PH 2928 
اإلنسان و لغته من األصوات إلى اللغة 

 (الكالم)

مارسيل لوكان /تر :د: ماري 

 شهرستان 



14648/11 PH 2929  د:حسن الباش  السحر و الخرافة و موقف اإلسالم 

14649/11 PH 2930  د:حسن الباش  السحر و الخرافة و موقف اإلسالم 

10115/10 PH 2931  صاحب الربيعي  دور الفكر في السياسة و المجتمع 

10117/11 PH 2932  صاحب الربيعي  دور الفكر في السياسة و المجتمع 

10118/11 PH 2933  صاحب الربيعي  دور الفكر في السياسة و المجتمع 

14639/11 PH 2934  صاحب الربيعي  الفكر في السياسة و المجتمع دور 

14640/11 PH 2935  صاحب الربيعي  دور الفكر في السياسة و المجتمع 

13302/11 PH 2936  صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

13303/11 PH 2937  صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

13304/11 PH 2938  صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

12692/11 PH 2939  د: مشحن زيد محمد التميمي  فلسفة التاريخ عند ابن رشد 

12693/11 PH 2940  د: مشحن زيد محمد التميمي  فلسفة التاريخ عند ابن رشد 

12694/11 PH 2941  د: مشحن زيد محمد التميمي  التاريخ عند ابن رشد فلسفة 

12695/11 PH 2942  د: مشحن زيد محمد التميمي  فلسفة التاريخ عند ابن رشد 



12696/11 PH 2943  زيد محمد التميمي د: مشحن  فلسفة التاريخ عند ابن رشد 

12736/11 PH 2944 
- عصره-العالمة محمد رشيد رضا 

 منهجه اإلصالحي - تحدياته 
 د: خالد الفهداوي 

12737/11 PH 2945 
- عصره-محمد رشيد رضا العالمة 

 منهجه اإلصالحي - تحدياته 
 د: خالد الفهداوي 

12738/11 PH 2946 
- عصره-العالمة محمد رشيد رضا 

 منهجه اإلصالحي - تحدياته 
 د: خالد الفهداوي 

12739/11 PH 2947 
- عصره-العالمة محمد رشيد رضا 

 منهجه اإلصالحي - تحدياته 
 د: خالد الفهداوي 

14288/11 PH 2948  د: هاني نصري  فلسفة المصير 

14289/11 PH 2949  د: هاني نصري فلسفة المصير  

14290/11 PH 2950  د: هاني نصري  فلسفة المصير 

14291/11 PH 2951  د: هاني نصري  فلسفة المصير 

14292/11 PH 2952  د: هاني نصري  فلسفة المصير 

6573/09 PH 2953 سالم القمودي  التغيير 

6574/11 PH 2954 سالم القمودي  التغيير 

6575/11 PH 2955 سالم القمودي  التغيير 

6482/09 PH 2956 
معلومات مذهلة عن - السر األكبر 

 خفايا الكون و األحداث 
 دايقيد أيكه



14283/11 PH 2957 
-المجلد األول )(- الفلسفة المتوازنة

 المقدمات 
 د:محمد أحمد عواد 

14310 PH 2958 
-المجلد األول )(- الفلسفة المتوازنة

 المقدمات 
 د:محمد أحمد عواد 

14285/11 PH 2959 
-المجلد األول )(- الفلسفة المتوازنة

 المقدمات 
 د:محمد أحمد عواد 

14286/11 PH 2960 
-المجلد األول )(- الفلسفة المتوازنة

 المقدمات 
 د:محمد أحمد عواد 

14287/11 PH 2961 
-المجلد األول )(- الفلسفة المتوازنة

 المقدمات 
 د:محمد أحمد عواد 

14310/11 PH 2962 
محاولة أولى لإلقتراب من الفلسفة 

 المتوازنة (المجلد الثاني )
 د:محمد أحمد عواد 

14311/11 PH 2963 
محاولة أولى لإلقتراب من الفلسفة 

 المتوازنة (المجلد الثاني )
 د:محمد أحمد عواد 

14312/11 PH 2964 
محاولة أولى لإلقتراب من الفلسفة 

 المتوازنة (المجلد الثاني )
 أحمد عواد  د:محمد

14313/11 PH 2965 
محاولة أولى لإلقتراب من الفلسفة 

 المتوازنة (المجلد الثاني )
 د:محمد أحمد عواد 

14314/11 PH 2966 
أولى لإلقتراب من الفلسفة محاولة 

 المتوازنة (المجلد الثاني )
 د:محمد أحمد عواد 

7077/09 PH 2967  د: عبد األمير األعصم  المصطلح الفلسفي عند العرب 

7078/09 PH 2968  د: عبد األمير األعصم  المصطلح الفلسفي عند العرب 

7079/09 PH 2969  د: عبد األمير األعصم  المصطلح الفلسفي عند العرب 



7080/09 PH 2970  د: عبد األمير األعصم  المصطلح الفلسفي عند العرب 

14305/11 PH 2971 

ماهية العقل و عقل -العقل مباحث في 

عالقة العقل بالنص الشرعي - التكليف 

أثر األمراض العقلية و النفسية على -

 المسؤولية الجماعية 

 أد: محمد نعيم ياسين 

14306/11 PH 2972 

ماهية العقل و عقل -العقل مباحث في 

عالقة العقل بالنص الشرعي - التكليف 

أثر األمراض العقلية و النفسية على -

 المسؤولية الجماعية 

 أد: محمد نعيم ياسين 

14307/11 PH 2973 

ماهية العقل و عقل -العقل مباحث في 

عالقة العقل بالنص الشرعي - التكليف 

أثر األمراض العقلية و النفسية على -

 المسؤولية الجماعية 

 أد: محمد نعيم ياسين 

14308/11 PH 2974 

ماهية العقل و عقل -العقل مباحث في 

عالقة العقل بالنص الشرعي - التكليف 

أثر األمراض العقلية و النفسية على -

 المسؤولية الجماعية 

 أد: محمد نعيم ياسين 

14309/11 PH 2975 

ماهية العقل و عقل -مباحث في العقل 

الشرعي عالقة العقل بالنص - التكليف 

أثر األمراض العقلية و النفسية على -

 المسؤولية الجماعية 

 أد: محمد نعيم ياسين 

14300/11 PH 2976  بحث في فلسفة العقل - القصدية 
جون سيرل /تر: أحمد 

 األنصاري 

14301/11 PH 2977  بحث في فلسفة العقل - القصدية 
جون سيرل /تر: أحمد 

 األنصاري 



14302/11 PH 2978  بحث في فلسفة العقل - القصدية 
جون سيرل /تر: أحمد 

 األنصاري 

14303/11 PH 2979  بحث في فلسفة العقل - القصدية 
جون سيرل /تر: أحمد 

 األنصاري 

14304/11 PH 2980  بحث في فلسفة العقل - القصدية 
جون سيرل /تر: أحمد 

 األنصاري 

12901/11 PH 2981 
الفلسفة من أقدم عصورها إلى تاريخ 

 اآلن 

حنا أسعد فهمي /تقديم: عقبة 

 زيدان 

12902/11 PH 2982 
تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى 

 اآلن 

حنا أسعد فهمي /تقديم: عقبة 

 زيدان 

12903/11 PH 2983 
تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى 

 اآلن 

حنا أسعد فهمي /تقديم: عقبة 

 زيدان 

14441/11 PH 2984  د: ابراهيم هالل  الفلسفة و الدين في التصوف اإلسالمي 

14603/11 PH 2985 
األصول الطبيعية و السياسية - اللقياثان

 لسلطة الدولة

-توماس هوبز/تر: ديانا حرب 

 بشرى صعب 

14604/11 PH 2986 
األصول الطبيعية و السياسية - اللقياثان

 لسلطة الدولة

-توماس هوبز/تر: ديانا حرب 

 بشرى صعب 

14475/11 PH 2987  مباديء أولية في الفلسفة 
جورج بوليتزر /تر: د:فهمية 

 شرف الدين 

14476/11 PH 2988  مباديء أولية في الفلسفة 
بوليتزر /تر: د:فهمية جورج 

 شرف الدين 

14477/11 PH 2989  مباديء أولية في الفلسفة 
جورج بوليتزر /تر: د:فهمية 

 شرف الدين 

13210/11 PH 2990 
البحث عن -الرؤية المأساوية ما بعد 

 الهوية في القرن التاسع عشر 

موريس بيكام/تر: أديب يوسف 

 شيش 



13211/11 PH 2991 
البحث عن -ما بعد الرؤية المأساوية 

 الهوية في القرن التاسع عشر 

بيكام/تر: أديب يوسف موريس 

 شيش 

13235/11 PH 2992 
رحلة في محراب - و تبقى الثقافة 

 المعرفة 
 د: علي القيم 

13236/11 PH 2993 
رحلة في محراب - الثقافة و تبقى 

 المعرفة 
 د: علي القيم 

6369/09 PH 2994  جان هالديك /تر: هاني حداد  نسبية أنشتاين 

6370/11 PH 2995  جان هالديك /تر: هاني حداد  نسبية أنشتاين 

13250/11 PH 2996  الفلسفة الشرقية 
براساد/تر: وفيق -تشاكراقارتي

 فائق كريشات 

13251/11 PH 2997  الفلسفة الشرقية 
براساد/تر: وفيق -تشاكراقارتي

 فائق كريشات 

14460/11 PH 2998 

التراث العربي اإلسالمي في مجال الفكر 

الفكر التربوي - الجزء الثاني -التربوي 

 عند الفارابي 

 عبد اللطيف د: محمود 

14326/11 PH 2999 
محاضرات -من أفالطون إلى ابن سينا 

 في الفلسفة العربية 

د: جميل صليبا /تقديم: د:نزار 

 عيون السود 

14444/11 PH 3000 دروس في الميتافيزيقا 
أورتغا إي غاسيت /تر: علي 

 إبراهيم األشقر 

13346/11 PH 3001 

- في نقد الفكر األسطوري و الرمزي 

أساطير و رموز و فولكلور في الفكر 

 اإلنساني 

  د: أحمد ديب شعبو

13347/11 PH 3002 

- في نقد الفكر األسطوري و الرمزي 

أساطير و رموز و فولكلور في الفكر 

 اإلنساني 

 د: أحمد ديب شعبو 



13348/11 PH 3003 

- الفكر األسطوري و الرمزي في نقد 

أساطير و رموز و فولكلور في الفكر 

 اإلنساني 

 د: أحمد ديب شعبو 

12895/11 PH 3004  د: محمد أحمد درنيقة  الطريقة النقشبندية و أعالمها 

12896/11 PH 3005  د: محمد أحمد درنيقة  الطريقة النقشبندية و أعالمها 

13053/11 PH 3006  د:أنطونيوس بطرس  الموسوعات العربية 

13054/11 PH 3007  د:أنطونيوس بطرس  العربية الموسوعات 

13228/11 PH 3008  أحمد مصطفى إبراهيم  علوم القرآن 

14686/11 PH 3009  د:الزواوي بغوره ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر 

14687/11 PH 3010  د:الزواوي بغوره ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر 

14706/11 PH 3011 
دراسات في - بناء النظرية الفلسفية 

 الفلسفة العربية المعاصرة 
 محمد وقيري 

14707/11 PH 3012 
دراسات في - بناء النظرية الفلسفية 

 الفلسفة العربية المعاصرة 
 محمد وقيري 

14345/11 PH 3013 
بحوث في -من المعروف إلى العقل 

 نظرية العقل عند العرب 
 د: محمد مصباحي 

14656/11 PH 3014 
القطيعة -مخاضات الحداثة التنويرية 

 اإلبستمولوجية في الفكر و الحياة 
 هاشم صالح 

14350/11 PH 3015 هيجل/تر:مصطفى صفوان علم ظهور العقل 



6332/09 PH 3016  لمكيافيللى/تر:أكرم مومن كتاب األمير 

6333/09 PH 3017  لمكيافيللى/تر:أكرم مومن كتاب األمير 

6334/09 PH 3018  لمكيافيللى/تر:أكرم مومن كتاب األمير 

6335/09 PH 3019  لمكيافيللى/تر:أكرم مومن كتاب األمير 

6336/09 PH 3020  لمكيافيللى/تر:أكرم مومن كتاب األمير 

14676/11 PH 3021 
عصر الفاشيات و -1-العقل نفي 

 هزيمة العقل 

أديب ديمتري /تقديم:د: 

 فيصل دراج 

14677/11 PH 3022 
عصر الفاشيات و -1-نفي العقل 

 هزيمة العقل 

أديب ديمتري /تقديم:د: 

 فيصل دراج 

14678/11 PH 3023 
جدور العرقية و  -2-العقل نفي 

 أسطورة الجنس المتفوق 

أديب ديمتري /تقديم:د: 

 فيصل دراج 

14679/11 PH 3024 
جدور العرقية و  -2-نفي العقل 

 أسطورة الجنس المتفوق 

أديب ديمتري /تقديم:د: 

 فيصل دراج 

13402/11 PH 3025  ال العسل تشتهيه نفسي و ال النحل 
د: -سافو/تر: طاهر رياض 

 أمنية أمين 

13294/11 PH 3026 
دراسة تحليلية نفسية -إزدواجية العقل 

 لكتابات حسن حنفي 
 جورج طرابيشي  

13295/11 PH 3027 
دراسة تحليلية نفسية -إزدواجية العقل 

 لكتابات حسن حنفي 
 جورج طرابيشي  

14543/11 PH 3028 
- حفريات في الخطاب الخلدوني 

 األصول السلفية ووهم الحداثة العربية 
 د: ناجية الوريمي بوعجيلة 

13203/11 PH 3029 
ثنائية -في االئتالف و اإلختالف 

السائد و المهمش في الفكر العربي 
 د: ناجية الوريمي بوعجيلة 



 اإلسالمي 

12852/11 PH 3030  الحداثة و تحرير اإلنسان 
مجموعة من المفكريين و 

 الباحثين 

13110/11 PH 3031 
أبحاث في المذكر و -بنيان الفحولة

 المؤنث 
 د: رجاء بن سالمة  

13258/11 PH 3032  خليل المياح  استقاللية العقل أم استقالته ? مقاالت 

13259/11 PH 3033  خليل المياح  استقاللية العقل أم استقالته ? مقاالت 

13260/11 PH 3034  خليل المياح  استقاللية العقل أم استقالته ? مقاالت 

13191/11 PH 3035  فيصل مفلح  هيكلية الرمز في الوجود 

13192/11 PH 3036  فيصل مفلح  هيكلية الرمز في الوجود 

12899/11 PH 3037 
الروح بين العلم و بين األديان و فلسفة 

 الحركات الصوفية الباطنية 
 محمود عبد الحميد الكفري 

12900/11 PH 3038 
فلسفة الروح بين العلم و بين األديان و 

 الحركات الصوفية الباطنية 
 محمود عبد الحميد الكفري 

13113/11 PH 3039 
فلسفة الروح بين العلم و بين األديان و 

 الحركات الصوفية الباطنية 
 محمود عبد الحميد الكفري 

13114/11 PH 3040 
فلسفة الروح بين العلم و بين األديان و 

 الحركات الصوفية الباطنية 
 عبد الحميد الكفري محمود 

6373/09 PH 3041  محمد رضا حكيمي  المدرسة التفكيكية 

6374/09 PH 3042  المدرسة التفكيكية 
محمد رضا حكيمي /عبد 

 الحسن سلمان 



6375/09 PH 3043  المدرسة التفكيكية 
محمد رضا حكيمي /عبد 

 الحسن سلمان 

6376/09 PH 3044  المدرسة التفكيكية 
محمد رضا حكيمي /عبد 

 الحسن سلمان 

14702/11 PH 3045  دراسة- الفلسفةمعنى 
فريناند ألكيه/تر: حافظ 

 الجمالي 

14703/11 PH 3046 دراسة- معنى الفلسفة 
فريناند ألكيه/تر: حافظ 

 الجمالي 

13089/11 PH 3047  منير الحافظ الجمالي في فن الالمعقول المعيار 

14399/11 PH 3048 
مفهومات قصيدة النثر -وهم الحداثة 

 نموذجا 
 محمد عالء الدين عبد المولى 

14844/11 PH 3049  ابراهيم فاضل د:  لقاءات الفالسفة 

14845/11 PH 3050  د: ابراهيم فاضل  لقاءات الفالسفة 

14848/11 PH 3051  العقل الباطن يستطيع كل شيء 
جون كيهو/تر: عمار المير 

 أحمد 

14849/11 PH 3052  العقل الباطن يستطيع كل شيء 
جون كيهو/تر: عمار المير 

 أحمد 

6887/09 PH 3053 غازي عبد اغلرحمن القصيبي  التنمية األسئلة الكبرى 

6888/09 PH 3054  غازي عبد اغلرحمن القصيبي  األسئلة الكبرىالتنمية 

6889/09 PH 3055 غازي عبد اغلرحمن القصيبي  التنمية األسئلة الكبرى 

14504/11 PH 3056  حسام اآللوسي  مدخل إلى الفلسفة 



14615/11 PH 3057 

لماذا ال يفهم - جدلية التصوف مع هو

ما العالقة بين - البعض معنى التصوف ?!

 صفاء الجوهر و صوف المظهر?

 د: نبيل طعمة 

14616/11 PH 3058 

لماذا ال يفهم - التصوف مع هوجدلية 

ما العالقة بين - البعض معنى التصوف ?!

 صفاء الجوهر و صوف المظهر?

 د: نبيل طعمة 

14617/11 PH 3059 
التعاليم خالصة السيد جمال الدين 

 األفغاني 
 د: نبيل طعمة 

14618/11 PH 3060 
التعاليم خالصة السيد جمال الدين 

 األفغاني 
 د: نبيل طعمة 

7022/09 PH 3061 

-مفتاح الشهود في مظاهر الوجود 

منهاج التصوف من كتاب الرسالة العلوية 

 مظهر البينات في التمهيد بالمقدمات -

أحمد بن مصطفى بن الشيخ: 

محمد : المعروف: بعليوة 

 المستغانمي 

7023/09 PH 3062 

-مفتاح الشهود في مظاهر الوجود 

منهاج التصوف من كتاب الرسالة العلوية 

 مظهر البينات في التمهيد بالمقدمات -

أحمد بن مصطفى بن الشيخ: 

محمد : المعروف: بعليوة 

 المستغانمي 

7024/09 PH 3063 

-مفتاح الشهود في مظاهر الوجود 

منهاج التصوف من كتاب الرسالة العلوية 

 مظهر البينات في التمهيد بالمقدمات -

الشيخ: أحمد بن مصطفى بن 

عليوة محمد : المعروف: ب

 المستغانمي 

14252/11 PH 3064  د: أمجد حميد التميمي  مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي 

14253/11 PH 3065  د: أمجد حميد التميمي  مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي 

14254/11 PH 3066  د: أمجد حميد التميمي  مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي 

6935/09 PH 3067 مختارات -هم الحقيقة 

ميشال فوكو /تر: مصطفى 

-مصطفى كمال - المسناوي 

 محمد بولعيش 



6936/09 PH 3068 مختارات -هم الحقيقة 

ميشال فوكو /تر: مصطفى 

-مصطفى كمال - المسناوي 

 محمد بولعيش 

6637/09 PH 3069 
مقاربات في الحداثة -إزاحات فكرية 

 والمثقف
 محمد شوقي الزين 

14693/11 PH 3070 
مذهب المعتزلة من الكالم إلى الفلسفة 

 دراسة في نشأته و نظرياته و الوجود-
 رشيد الخيون 

14694/11 PH 3071 
المعتزلة من الكالم إلى الفلسفة مذهب 

 دراسة في نشأته و نظرياته و الوجود-
 رشيد الخيون 

14329/11 PH 3072  بدايات الذقافة اإلنسانية -أصل األشياء 
يوليوس ليبس /تر: كامل 

 إسماعيل 

13312/11 PH 3073  أ.د: علي حسين الجابري  األصول و المبادىء-علم المنطق 

13313/11 PH 3074  أ.د: علي حسين الجابري  األصول و المبادىء-علم المنطق 

13314/11 PH 3075  أ.د: علي حسين الجابري  األصول و المبادىء-المنطق علم 

13407/11 PH 3076  أنس عبدو شكشك دراسة الفكر و الوجود-فلسفة الحياة 

13408/11 PH 3077  أنس عبدو شكشك دراسة الفكر و الوجود-فلسفة الحياة 

13241/11 PH 3078 اإلنسان يبحث عن نفسه 
-كارل يونغ/تر: سامي عالم

 ديمتري أقييرينوس 

13242/11 PH 3079 اإلنسان يبحث عن نفسه 
-يونغ/تر: سامي عالمكارل 

 ديمتري أقييرينوس 

14712/11 PH 3080 
اأنا القيويية وأنماط -سوسيولوجيا الرهبة 

 ثقافة الخوف
 منير الحافظ



14713/11 PH 3081 
اأنا القيويية وأنماط -الرهبة سوسيولوجيا 

 ثقافة الخوف
 منير الحافظ

13275/11 PH 3082 
محطات في -الخرافة و وأد العقالنية 

 الثقافة  و السياسة و الحياة
 د: خلف الجراد

13276/11 PH 3083 
محطات في -الخرافة و وأد العقالنية 

 الثقافة  و السياسة و الحياة
 د: خلف الجراد

13390/11 PH 3084 
-علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت 

 -أدرونو نمودجا

د: رمضان بسطاويسي محمد 

 غانم 

13391/11,0 PH 3085 
-علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت 

 -أدرونو نمودجا

د: رمضان بسطاويسي محمد 

 غانم 

14610/11 PH 3086 
جدل الدين - في مواجهة المافيا الفكرية 

 و السياسة و الدعوة 
 د: صالح الدين أحمد فكتارو

14611/11 PH 3087 
جدل الدين - في مواجهة المافيا الفكرية 

 و السياسة و الدعوة 
 د: صالح الدين أحمد فكتارو

14669/11 PH 3088 
السياسة و الفراسة في -سر األسرار 

 تدبير الرئاسة 

أرسطو طاليس /تر: يحنا      

بن البطريق/تقديم: أحمد عبد 

 الحميد غانم 

14670/11 PH 3089 
السياسة و الفراسة في -سر األسرار 

 تدبير الرئاسة 

أرسطو طاليس /تر: يحنا      

بن البطريق/تقديم: أحمد عبد 

 الحميد غانم 

13086/11 PH 3090 
التصوف البوذي و -فرويد و بوذا 

 التحليل 

د.ت.سوزوكي/تر: - اريك فروم

 د:ثائر الديب 

13087/11 PH 3091 
التصوف البوذي و -فرويد و بوذا 

 التحليل 

د.ت.سوزوكي/تر: - فروماريك 

 د:ثائر الديب 



12339/10 PH 3092  السياسة بين النظرية و التطبيق 
د:على - د:محمد علي محمد

 عبد المعطى محمد

12340/10 PH 3093  بين النظرية و التطبيق السياسة 
د:على - د:محمد علي محمد

 عبد المعطى محمد

14661/11 PH 3094 
تحوالت الذات الثقافي العربي 

 ''مقاربات معرفية''
 د:اسماعيل الربيعي 

14662/11 PH 3095 
الذات الثقافي العربي تحوالت 

 ''مقاربات معرفية''
 د:اسماعيل الربيعي 

13279/11 PH 3096 د: نايف سلوم علم الديالكتيك و المذهب الوضعي 

13280/11 PH 3097 سلومد: نايف  علم الديالكتيك و المذهب الوضعي 

12363/10 PH 3098  قراءات في الفكر السياسي اإلسالمي 
د:ياسوشي  -د:يوسف إيبش

 كوسوجي

12364/10 PH 3099  قراءات في الفكر السياسي اإلسالمي 
د:ياسوشي  -د:يوسف إيبش

 كوسوجي

7015/09 PH 3100 كتاب الحجب 
-محي الدين ابن العربي 

 تقديم:سعيد عبد الفتاح

7016/09 PH 3101 كتاب الحجب 
-محي الدين ابن العربي 

 تقديم:سعيد عبد الفتاح

14295/11 PH 3102 
-الفونولوجيا التوليدية المتعددة األبعاد 

 المماثلة و التناعم في اللغة العربية 

- أد: مصطفى بوعناني 

 تقديم:محمد المدالوي

14296/11 PH 3103 
-التوليدية المتعددة األبعاد الفونولوجيا 

 المماثلة و التناعم في اللغة العربية 

- أد: مصطفى بوعناني 

 تقديم:محمد المدالوي

14624/11 PH 3104  أ.د:حسن حنفي  تحليل مضمون -الوحي و الواقع 



14823/11 PH 3105  د: هيفاء بيطار نصوص و مقاالت - نسائم األفكار 

12387/10 PH 3106 الصراع بين حرية الفرد و سلطة الدولة 
د:راغب جبريل خميس راغب 

 سكران 

12229/10 PH 3107 
مختصر كتاب -الضروري في السياسة 

 السياسة ألفالطون

تعريب:د: أحمد 

سحالن/اإلشراف: د:محمد 

 عابد الجابري 

14585/11 PH 3108 د: أحمد محمد عليان جدلية العالقة بين الفلسفة و األدب 

14817/11 PH 3109 فلسفة المستقبل- ما بعد الالمنتمي - 
كولن ولسون/تر: يوسف 

 شرورو و عمريمق

13425/11 PH 3110 
فصل الخطاب في المسألة و الجواب 

 الجزء األول و الثاني -
 خلفان بن جميل السيابي 

14355/11 PH 3111 
مفهوم األمة و مقومات الوحدة 

 اإلسالمية 
 ملتقى الفكر اإلسالمي 

14682/11 PH 3112 
تقويم الفكر الديني المتمرد على 

 اإلسالم 
 يعقوب محمد إسحاق 

12856/11 PH 3113 بحث في الجمال و الفن 
األب جبرائيل رباط/تحليل: 

 د:سعد الدين كليب 

7186/09 PH 3114  ممدوح عدوان  حيونة اإلنسان 

14390/11 PH 3115 العقائد و األفعال  - موسيقى في الليل 
ألدوس هكسلي /تر:أندريه  

 كاتب 

6638/09 PH 3116 د: عمرو عبد السميع الديمقراطية 

6458/09 PH 3117 
السياسي في المجتمعات العربية الفساد 

 و اإلسالمية 
 محمد الغزالي



7177/09 PH 3118 يوسف الصديق المفاهيم و األلفاظ في الفلسفة الحديثة 

14466/11 PH 3119 
الجنون،اإلبداع،و - القوي الخيال 

 الطبيعة البشرية

دانييل نيتل/تعريب:سامر عبد 

 المحسن األيوبي 

14397/11 PH 3120 د: أمل مبروك فلسفة الوجود 

14337/11 PH 3121  د: فريال حسن خليفة و التسامح و البيئةالفلسفة 

14266/11 PH 3122 الحبيب المخ أفكار معاصرة 

12338/10 PH 3123  السياسة بين النظرية و التطبيق 
د:على - د: محمد على محمد

 عبد المعطى محمد

12358/10 PH 3124  لماذا يقاتلون بموتهم-ذهنية اإلرهاب 

إد -جاك دريدا- جان بودريار

أمبرتو إيكو/تر: بشار -فوليامي

 حجار

6555/09 PH 3125 د: عثمان إيمان  أصول عقيدة و فلسفة ثورة  - الجوانية 

14574/11 PH 3126 
الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة 

 اليونان والتصوف االسالمي

البيروني /تقديم د:عبد الحليم 

عثمان عبد المنعم - محمود 

 يوسف

14354/11 PH 3127 ديانة الشاعر 
رابندراناتن طاغور/تر: موسى 

 غسان الخوري -الخوري 

6567/09 PH 3128 
اإلسالم و الدولة بين الوصل و الفصل 

 "المضمون و اآللية "
 سالم القمودي 

6568/09 PH 3129 
و الدولة بين الوصل و الفصل اإلسالم 

 "المضمون و اآللية "
 سالم القمودي 



6569/09 PH 3130 
اإلسالم و الدولة بين الوصل و الفصل 

 "المضمون و اآللية "
 سالم القمودي 

14490/11 PH 3131 محمد العباس نهاية التاريخ الشفوي 

14491/11 PH 3132 محمد العباس نهاية التاريخ الشفوي 

14665/11 PH 3133 
دراسة في - األخر و الجماعة األنا و 

 فلسفة سارتر و مسرحه
 سعاد حرب 

14666/11 PH 3134 
دراسة في - األنا و األخر و الجماعة 

 فلسفة سارتر و مسرحه
 سعاد حرب 

12704/11 PH 3135  صابر الحباشة  رؤية جديدة -المعرفة اللغة و 

12707/ PH 3136  صابر الحباشة  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

12703/ PH 3137  صابر الحباشة  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

12702/11 PH 3138  صابر الحباشة  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

12701/11 PH 3139  صابر الحباشة  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

12699/11 PH 3140  الحباشة صابر  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

12700/11 PH 3141  صابر الحباشة  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

12706/11 PH 3142  صابر الحباشة  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 

12705/11 PH 3143  صابر الحباشة  رؤية جديدة -اللغة و المعرفة 



6494/09 PH 3144 

في أثر الفلسفة اإلسالمية المشرقية على 

- علم الكالم-الفلسفة المغربية 

 التصوف-الفلسفة

 د: ياسين حسين الويسي 

6495/09 PH 3145 

في أثر الفلسفة اإلسالمية المشرقية على 

- علم الكالم-الفلسفة المغربية 

 التصوف-الفلسفة

 د: ياسين حسين الويسي 

6832/09 PH 3146 
بحوث في الفلسفة :بين ابن سينا و 

 أفالطون و تاريخ الفلسفة الغربية 
 د:دزيرة سقال 

6831/09 PH 3147 
بحوث في الفلسفة :بين ابن سينا و 

 أفالطون و تاريخ الفلسفة الغربية 
 د:دزيرة سقال 

6524/09 PH 3148 
إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية 

 المعاصرة 
 د:عمر مهيبل 

6361/09 PH 3149 ( السيرة الذاتية) ما بعد طول تأمل 
بول ريكور/تر:فؤاد مليت 

 /تقديم:د:عمر مهيبل

6360/09 PH 3150 ( السيرة الذاتية) ما بعد طول تأمل 
بول ريكور/تر:فؤاد مليت 

 /تقديم:د:عمر مهيبل

6825/09 PH 3151 
تاريخ البدع و - الهرطقة في المسيحية 

 الفرق الدينية المسيحية 
 ج .ويتلر/تر:جمال سالم 

7637/09 PH 3152  الدولة 
د:جورج بوردو/تر:د: سليم 

 حداد 

7636/09 PH 3153  الدولة 
د:جورج بوردو/تر:د: سليم 

 حداد 

7635/09 PH 3154  الدولة 
د:جورج بوردو/تر:د: سليم 

 حداد 



12870/11 PH 3155  سعدي يوسف  يوميات مابعد األذى 

12869/11 PH 3156  سعدي يوسف  يوميات مابعد األذى 

12872/11 PH 3157  سعدي يوسف  يوميات مابعد األذى 

12867/11 PH 3158  سعدي يوسف  يوميات مابعد األذى 

12868/11 PH 3159  سعدي يوسف  يوميات مابعد األذى 

12871/11 PH 3160  سعدي يوسف  يوميات مابعد األذى 

6516/09 PH 3161  د: نظلة الجبوري  نصوص المصطلح الصوفي في اإلسالم 

6517/09 PH 3162  د: نظلة الجبوري  نصوص المصطلح الصوفي في اإلسالم 

6518/09 PH 3163  د: نظلة الجبوري  نصوص المصطلح الصوفي في اإلسالم 

6519/09 PH 3164  د: نظلة الجبوري  نصوص المصطلح الصوفي في اإلسالم 

16945/12 PH 3165 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

16944/10 PH 3166 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 



16947/12 PH 3167 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 كاظم الطريحي   محمد

16946/12 PH 3168 

حياته -الكندي فيلسوف العرب األول 

آراؤه و فلسفة رسالته في دفع - و سيرته

 األحزان 

 محمد كاظم الطريحي 

17145/12 PH 3169 
-خلدون و نظريته في التصوف ابن 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د:ياسين حسين الويسي 

17147/12 PH 3170 
-ابن خلدون و نظريته في التصوف 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د:ياسين حسين الويسي 

17146/12 PH 3171 
-خلدون و نظريته في التصوف ابن 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 د:ياسين حسين الويسي 

6491/09 PH 3172 

في أثر الفلسفة اإلسالمية المشرقية على 

- علم الكالم-الفلسفة المغربية 

 التصوف-الفلسفة

 د:ياسين حسين الويسي 

6492/09 PH 3173 

في أثر الفلسفة اإلسالمية المشرقية على 

- علم الكالم-الفلسفة المغربية 

 التصوف-الفلسفة

 د:ياسين حسين الويسي 

17330/12 PH 3174 
فلسفة المادة و الصورة و العدم عند 

 ابن رشد 
 د:حسن مجيد العبيدي 

17391/12 PH 3175 
فلسفة المادة و الصورة و العدم عند 

 ابن رشد 
 د:حسن مجيد العبيدي 

6484/12 PH 3176  د: موسى يعقوب قاسم  فقاعات فكرية على هامش الحياة 

6486/09 PH 3177  د: موسى يعقوب قاسم  فقاعات فكرية على هامش الحياة 



6485/09 PH 3178  د: موسى يعقوب قاسم  فقاعات فكرية على هامش الحياة 

12791/11 PH 3179 
القلقة في أطروحة الشيعة و الدولة الرؤية 

 القومية في العراق ل(حسين العلوي )
 د:مؤيد عبد القادر 

12793/11 PH 3180 
الرؤية القلقة في أطروحة الشيعة و الدولة 

 القومية في العراق ل(حسين العلوي )
 د:مؤيد عبد القادر 

12772/11 PH 3181 
الرؤية القلقة في أطروحة الشيعة و الدولة 

 القومية في العراق ل(حسين العلوي )
 د:مؤيد عبد القادر 

17670/12 PH 3182 
قراءة في تاريخ -هندسة الطاغية 

 الطغيان 
 د:بدر خضر 

17669/12 PH 3183 
قراءة في تاريخ -هندسة الطاغية 

 الطغيان 
 د:بدر خضر 

17710/12 PH 3184 
لقاءات و -أشياء لن تسمع بها أبدا 

 مقاالت

نعوم تشومسكي/تر:أسعد 

 الحسين  

17709/12 PH 3185 
لقاءات و -أشياء لن تسمع بها أبدا 

 مقاالت

نعوم تشومسكي/تر:أسعد 

 الحسين  

16932/12 PH 3186  نعيم عبد مهلهل  التاريخ األسطوري لألحمر الشفاه 

16931/12 PH 3187  نعيم عبد مهلهل  التاريخ األسطوري لألحمر الشفاه 

13806/11 PH 3188 
جدل الثابت و المتغير في النقد العربي 

 الجزء األول-مساءلة الحداثة-الحديث 
 د:عبد الملك بومنجل

13807/11 PH 3189 
جدل الثابت و المتغير في النقد العربي 

الجزء الثاني -مساءلة الحداثة-الحديث 
 د:عبد الملك بومنجل



13807/11 PH 3190 
جدل الثابت و المتغير في النقد العربي 

 الجزء األول-مساءلة الحداثة-الحديث 
 د:عبد الملك بومنجل

13806/11 PH 3191 
جدل الثابت و المتغير في النقد العربي 

الجزء الثاني -مساءلة الحداثة-الحديث 
 د:عبد الملك بومنجل

13805/11 PH 3192 
الثابت و المتغير في النقد العربي جدل 

 الجزء األول-مساءلة الحداثة-الحديث 
 د:عبد الملك بومنجل

13805/11 PH 3193 
جدل الثابت و المتغير في النقد العربي 

الجزء الثاني -مساءلة الحداثة-الحديث 
 د:عبد الملك بومنجل

13821/11-

1 
PH 3194 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 :حدود و تعريفات 1الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13821/11-

2 
PH 3195 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 مدارس و أعالم -  2الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13821/11-

3 
PH 3196 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

و حوار التخصصات الحجاج -  3الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13822/11-

4 
PH 3197 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 الحجاج و المراس -4الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13822/11-

5 
PH 3198 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 نصوص مترجمة-5الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 



13822/11-

1 
PH 3199 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 :حدود و تعريفات 1الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13820/11-

2 
PH 3200 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 و أعالم مدارس -  2الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13822/11-

3 
PH 3201 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

الحجاج و حوار التخصصات -  3الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13821/11-

4 
PH 3202 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 الحجاج و المراس -4الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13820/11-

5 
PH 3203 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 نصوص مترجمة-5الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13820/11-

1 
PH 3204 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 تعريفات:حدود و  1الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13822/11-

2 
PH 3205 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 مدارس و أعالم -  2الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13820/11-

3 
PH 3206 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

الحجاج و حوار التخصصات -  3الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 



13820/11-

4 
PH 3207 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 الحجاج و المراس -4الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

13821/11-

5 
PH 3208 

دراسات - مفهومه و مجاالته - الحجاج 

-نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة 

 مترجمةنصوص -5الجزء 

 د:حافظ إسماعيلي علوي 

16884/12 PH 3209  غاستون باشالر مفاهيم النظرية الجمالية 
د:سعيد بوخليط /تقديم 

 :أ:رانية الشريف العرضاوي 

17583/12 PH 3210 
-السياسي في العصور القديمة الفكر 

 الروماني - الهلنستي -اإلغريقي 
 عمر عبد الحي 

17581/12 PH 3211 
-الفكر السياسي في العصور القديمة 

 الروماني - الهلنستي -اإلغريقي 
 عمر عبد الحي 

17580/12 PH 3212 
-الفكر السياسي في العصور القديمة 

 الروماني - الهلنستي -اإلغريقي 
 عمر عبد الحي 

17579/12 PH 3213 
-السياسي في العصور القديمة الفكر 

 الروماني - الهلنستي -اإلغريقي 
 عمر عبد الحي 

17582/12 PH 3214 
-الفكر السياسي في العصور القديمة 

 الروماني - الهلنستي -اإلغريقي 
 عمر عبد الحي 

16999/12 PH 3215 
تاريخ اإلتنولوجيا من البدايات حتى 

 الحرب العالمية الثانية 
 روبرت لووي/تر:نظير جاهل 



17000/12 PH 3216 
اإلتنولوجيا من البدايات حتى تاريخ 

 الحرب العالمية الثانية 
 روبرت لووي/تر:نظير جاهل 

17375/12 PH 3217 
تاريخ اإلتنولوجيا من البدايات حتى 

 الحرب العالمية الثانية 
 روبرت لووي/تر:نظير جاهل 

17384/12 PH 3218  جدلية الزمن 
غاستون باشالر /تر:د: خليل 

 أحمد خليل 

17383/12 PH 3219  جدلية الزمن 
غاستون باشالر /تر:د: خليل 

 أحمد خليل 

17719/12 PH 3220 

بناء -اإلسالم و الحداثة السياسية 

العلمانية و الديمقراطية و حقوق 

 اإلنسان 

 د:مصدق الجليدي 

17720/12 PH 3221 

بناء -و الحداثة السياسية اإلسالم 

العلمانية و الديمقراطية و حقوق 

 اإلنسان 

 د:مصدق الجليدي 

16943/12 PH 3222  هيدغر و السؤال عن الزمان 
فرانسواز داستور /تر:سامي 

 أدهم

16942/12 PH 3223  هيدغر و السؤال عن الزمان 
فرانسواز داستور /تر:سامي 

 أدهم

16963/12 PH 3224  العقالنية التطبيقية 
غاستون باشالر /تر:د:بسام 

 الهاشم



16964/12 PH 3225  العقالنية التطبيقية 
غاستون باشالر /تر:د:بسام 

 الهاشم

17693/12 PH 3226  لكارك /تر:جورج كتورةجيرار  األنتروبولوجيا و اإلستعمار 

17694/12 PH 3227  جيرار لكارك /تر:جورج كتورة األنتروبولوجيا و اإلستعمار 

17370/12 PH 3228  سقراط 
ولف /تر: منصور فرانسيس 

 القاضي 

17369/12 PH 3229  سقراط 
فرانسيس ولف /تر: منصور 

 القاضي 

17326/12 PH 3230 
- رموزها أساطيرها-األنتروبولوجيا 

 أنساقها 

جيلبير دوران /تر:د:مصباح 

 الصمد

17327/12 PH 3231 
- رموزها أساطيرها-األنتروبولوجيا 

 أنساقها 

جيلبير دوران /تر:د:مصباح 

 الصمد

17671/12 PH 3232 فرديناند ألكييه/تر:سنا خوري  التوق إلى الخلود 

17487/12 PH 3233  د:خلق الجراد  معجم الفالسفة المختصر 



17364/12 PH 3234  الآلدولة مجتمع 
بيار كالستر /تعريب:د:محمد 

 حسين دكروب 

17442/12 PH 3235 
اتجاهات الفكر السياسي في العصر 

 الحديث 
 د:مهدي محفوظ 

17486/12 PH 3236  الفلسفة 
سبونقيل -أندريه كونت

 /تر:د:على بوملحم 

16890/12 PH 3237  مشكالت فلسفية 
د:بدر الدين مصطفى /د:غادة 

 اإلمام

16878/12 PH 3238  الميتافيزيقا 
الدين مصطفى /د:غادة د:بدر 

 اإلمام

16877/12 PH 3239  د:عصام زكريا جميل  المنطق و التفكير الناقد 

16891/12 PH 3240  عصام زكريا جميل  مصادر فلسفية 

16871/12 PH 3241  فلسفة الحديثة و المعاصرة 
أد:محمد مهران رسوان 

 /أد:محمد محمد مدين 

16888/12 PH 3242 
مدخل إلى الفلسفة السياسية و 

 اإلجتماعية 
 أد:مصطفى حسن النشار

16870/12 PH 3243  د:عزمي زكريا أبو العز العربي الحديث و المعاصر الفكر 

16838/12 PH 3244  أد:رجاء أحمد علي  علم الكالم 

16893/12 PH 3245  أد: يوسف قطامي  نظرية التنافر و العجز و التغير المعرفي 



16984/12 PH 3246 
فلسفة الحب و - اإليروس و الثقافة 

 الفن األوروبي 

فياتشيسالف 

شستاكوف/تر:د:نزار عيون 

 السود

16983/12 PH 3247 
فلسفة الحب و - اإليروس و الثقافة 

 الفن األوروبي 

فياتشيسالف 

شستاكوف/تر:د:نزار عيون 

 السود

16985/12 PH 3248 
فلسفة الحب و - اإليروس و الثقافة 

 الفن األوروبي 

فياتشيسالف 

شستاكوف/تر:د:نزار عيون 

 السود

17455/12 PH 3249  الفالسفة و المترجمون السريان 
افرام عيسى يوسف /تر:شمعون  

 كوسا 

17454/12 PH 3250  الفالسفة و المترجمون السريان 
افرام عيسى يوسف /تر:شمعون  

 كوسا 

17319/12 PH 3251 
رائد العلوم اإلجتماعية و - ابن خلدون 

 اإلنسانية ?
 فؤاد البعلي 

17320/12 PH 3252 
رائد العلوم اإلجتماعية و - ابن خلدون 

 اإلنسانية ?
 فؤاد البعلي 

16997/12 PH 3253 

ظواهر اإلنسان الخارقة و قواه الحسية 

حدود العلم الحقيقية لعلم نفس -الفائقة

 Psiالساي 

 علي شاكر الفتالوي 

16998/12 PH 3254 

اإلنسان الخارقة و قواه الحسية ظواهر 

حدود العلم الحقيقية لعلم نفس -الفائقة

 Psiالساي 

 علي شاكر الفتالوي 

17382/12 PH 3255  صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 



17381/12 PH 3256  صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

17453/12 PH 3257  أد:علي الشناوة وادي  فلسفة الفن و علم الجمال 

17451/12 PH 3258  أد:علي الشناوة وادي  فلسفة الفن و علم الجمال 

17452/12 PH 3259  أد:علي الشناوة وادي  فلسفة الفن و علم الجمال 

17472/12 PH 3260 
الذات الثقافي العربي تحوالت 

 ''مقاربات معرفية''
 د:اسماعيل الربيعي 

17609/12 PH 3261 حسين موسى  الفرد و المجتمع عند ميشال فوكو 

17613/12 PH 3262  حسين موسى  المجتمع عند ميشال فوكوالفرد و 

17610/12 PH 3263 حسين موسى  الفرد و المجتمع عند ميشال فوكو 

17611/12 PH 3264 حسين موسى  الفرد و المجتمع عند ميشال فوكو 

17612/12 PH 3265 حسين موسى  الفرد و المجتمع عند ميشال فوكو 

17274/12 PH 3266  جدل الحب و الحرب 
هيرقليطس/تر:مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد

17275/12 PH 3267  جدل الحب و الحرب 
هيرقليطس/تر:مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد



17276/12 PH 3268  جدل الحب و الحرب 
هيرقليطس/تر:مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد

17038/12 PH 3269  ميشيل فوكو/تر:د:محمد سبيال الخطاب نظام 

17039/12 PH 3270  ميشيل فوكو/تر:د:محمد سبيال نظام الخطاب 

17374/12 PH 3271  مرسيا الياد/تر: عادل العوا المقدس و العادي 

17646/12 PH 3272 
المثقفون و السلطة في الحضارة العربية 

 الجزء األول-(الدولة البويهية نموذجا)
 مصطفى التواتي 

17645/12 PH 3273 
و السلطة في الحضارة العربية المثقفون 

 الجزء األول-(الدولة البويهية نموذجا)
 مصطفى التواتي 

17647/12 PH 3274 
الجزء -دراسات في السياسة و الفكر

 األول 
 د:مريم سلطان لوتاه

17648/12 PH 3275 
الجزء -في السياسة و الفكر دراسات

 األول 
 د:مريم سلطان لوتاه

16889/12 PH 3276  أدمغة حرب األفكار -مراكز الفكر 
مارتين - ستيقن بوشيه

 رويو/تر:د:ماجد كنج

17595/12 PH 3277 معجم األفكار و األعالم 
هتشنسون/تر: خالد راشد 

 الجيوسي 

16873/12 PH 3278 
-(المجلد األول)- الفلسفة المتوازنة

 المقدمات
 د:محمد أحمد عواد 

16887/12 PH 3279 
أولى لإلقتراب من الفلسفة محاولة 

 المتوازنة (المجلد الثاني )
 د:محمد أحمد عواد 



16879/12 PH 3280 
الوجود اإللهي في ضوء الفلسفة 

 المجلد الثالث -المتوازنة 
 د:محمد أحمد عواد 

16872/12 PH 3281 

- (المجلد الرابع)- الفلسفة المتوازنة

اإلنسان و المجتمع و التاريخ في ضوء 

 النظرية المتوازنة  

 د:محمد أحمد عواد 

17474/12 PH 3282 
قصة الخليفة بين األلواح المسمارية و 

 الكتب السماوية 
 د:محمد فهد القيسي

17286/12 PH 3283  يونغ و اليونغيون و األسطورة 
ستيفن .إف ووكر/تر:جميل 

 الضحاك

17288/12 PH 3284  يونغ و اليونغيون و األسطورة 
ستيفن .إف ووكر/تر:جميل 

 الضحاك

17287/12 PH 3285  يونغ و اليونغيون و األسطورة 
ستيفن .إف ووكر/تر:جميل 

 الضحاك

17285/12 PH 3286  يونغ و اليونغيون و األسطورة 
.إف ووكر/تر:جميل ستيفن 

 الضحاك

17598/12 PH 3287  اإليدولوجيات السياسية 
مجموعة من المؤلفين 

 /تر:عباس عباس 

17599/12 PH 3288  اإليدولوجيات السياسية 
مجموعة من المؤلفين 

 /تر:عباس عباس 

17333/12 PH 3289  د:عفيف البهنسي  الهوية الثقافية بين العالمية و العولمة 

17334/12 PH 3290 
إشكالية -العرب و عرب الحداثة حداثة 

 الدور و العالقة 
 د:محمد علي جمعة 

16654/12 PH 3291 
أصولها و -نظرية األعداد عند رسل 

 عالقتها بنظرية حساب الفئات 
 د:زكريا منشاوى الجالى 



16861/12 PH 3292 
البنية التجريبية المنطقية لفلسفة العلم 

 عند كارل همبل

د:سامى عبد الوهاب عبد 

 المجيد 

16882/12 PH 3293 
علم الجمال و تاريخ فلسفة الفن و 

 الحضارة 
 د:راوية عبد المنعم عباس 

16894/12 PH 3294 د:فؤاد زكريا  نيتشه 

16855/12 PH 3295  فلسفة العالقات الدولبية 
د:هبة اهللا أحمد خميس 

 بسيوني 

16869/12 PH 3296 

العقل و التنوير في الفكر العربي 

قضايا و مذاهب و -المعاصر 

 شخصيات 

 د:عاطف العراقى 

17616/12 PH 3297 
رسالة في الطريق إلى -و القيم العولمة 

 ما بعد العولمة و قيمها 
 حيدر حميد الدهوي 

17615/12 PH 3298 
رسالة في الطريق إلى -العولمة و القيم 

 ما بعد العولمة و قيمها 
 حيدر حميد الدهوي 

17614/12 PH 3299 
رسالة في الطريق إلى -العولمة و القيم 

 ما بعد العولمة و قيمها 
 حيدر حميد الدهوي 

17392/12 PH 3300 البحث عن اليقين - هوسرل 

ليشيك  

كوالكوفسكي/تر:شريف 

 مبروكي

17030/12 PH 3301  واالس فاولي /تر:خالدة سعيد  عصر السريالية 

17031/12 PH 3302  واالس فاولي /تر:خالدة سعيد  عصر السريالية 



17029/12 PH 3303  واالس فاولي /تر:خالدة سعيد  عصر السريالية 

17490/12 PH 3304 
الفلسفة تبحث "الرحلة الثانية  

 م1057-م524"
 د:ابراهيم فاضل 

17489/12 PH 3305 
 2000الفلسفة تبحث "الرحلة األولى  "

 م 524-ق م
 د:ابراهيم فاضل 

17473/12 PH 3306  د:محمد سليمان حسن  تيارات الفلسفة الشرقية 

6729/09 PH 3307  د:ابراهيم أحمد  انطولوجيا اللغة عند مارتن هيدجر 

6730/09 PH 3308  د:ابراهيم أحمد  انطولوجيا اللغة عند مارتن هيدغر 

7046/09 PH 3309 
قراءة في الحداثة و -إزاحات فكرية 

 المثقف 
 شوقي الزين د: محمد 

7045/09 PH 3310 
قراءة في الحداثة و -إزاحات فكرية 

 المثقف 
 د: محمد شوقي الزين 

17606/12 PH 3311 
دراسة تحليلية في - ايديولوجيا السيطرة 

 بنية العقل اإلسالموي 
 صالح سليمان أيمن 

17608/13 PH 3312 
دراسة تحليلية في - ايديولوجيا السيطرة 

 بنية العقل اإلسالموي 
 أيمن صالح سليمان 

17607/13 PH 3313 
دراسة تحليلية في - ايديولوجيا السيطرة 

 بنية العقل اإلسالموي 
 أيمن صالح سليمان 

17022/12 PH 3314 
البابلية و - أساطير العراق القديم 

 دراسة في تشكلها السردي -السومرية 
 د: سوسن البياتي 



17020/12 PH 3315 
البابلية و - العراق القديم أساطير 

 دراسة في تشكلها السردي -السومرية 
 د: سوسن البياتي 

16953/12 PH 3316 
الفكر الفلسفي اليوناني و أثره في الفكر 

 اإلسالمي 

د: خالد أحمد حسنين على 

 حربي 

16954/12 PH 3317 
الفكر الفلسفي اليوناني و أثره في الفكر 

 اإلسالمي 

د: خالد أحمد حسنين على 

 حربي 

16862/12 PH 3318 
التاريخ و األسطورة فى محاورات 

 أفالطون 
 أد:مجدى السيد أحمد كيالنى

17398/12 PH 3319 
الظاهرة الرأسمالية نظرية نقدية في 

 التاريخ و اإليديولوجيا 
 د: حسين الضيقة 

17399/12 PH 3320 
الرأسمالية نظرية نقدية في الظاهرة 

 التاريخ و اإليديولوجيا 
 د: حسين الضيقة 

6904/12 PH 3321  د: كامل حمود  دراسات في تاريخ الفلسفة العربية 

6903/12 PH 3322  د: كامل حمود  دراسات في تاريخ الفلسفة العربية 

17149/12 PH 3323  أقاصيص من األساطير اليونانية 
جيمس بالدوين/تر:جميل 

 منصور

17148/12 PH 3324  من األساطير اليونانية أقاصيص 
جيمس بالدوين/تر:جميل 

 منصور



16868/12 PH 3325  د:منذر فاضل حسن الدليمي  العدمية في رسم مابعد الحداثة 

16864/12 PH 3326  البيئي في ما بعد الحداثة التعبير 
د:علي شناوة آل وادي /عامر 

 عبد الرضا الحسيني 

16876/12 PH 3327 

أول معجم شامل -المعجم الفلسفي 

بكل المصطلحات الفلسفية المتداولة 

 في العالم و تعريفاتها 

 د:مصطفى حسيبة

6456/09 PH 3328 
اإلستبداد و بدائله في الفكر العربي 

 الحديث 
 د: محمد جمال الطحان 

17576/12 PH 3329  محمد كامل الخطيب  ضد التوفيقية 

17575/12 PH 3330  كامل الخطيب محمد   ضد التوفيقية 

17679/12 PH 3331 
الالمعقول في الحركات اإلسالمية 

 المعاصرة 
 عادل ضاهر 

17680/12 PH 3332 
الالمعقول في الحركات اإلسالمية 

 المعاصرة 
 عادل ضاهر 

15144/12 PH 3333 
أسئلة الحمقى في السياسة و اإلسالم 

 السياسي 
 شاكر النابلسي

15152/11 PH 3334 
دراسة في فكر -محامي الشيطان 

 العفيف األخضر
 شاكر النابلسي

17571/12 PH 3335 
الديمقراطية بين حقيقتها التاريخية و 

 ضجيج الجوقات األطلسية 
 د:أحمد داوود

17572/12 PH 3336 
بين حقيقتها التاريخية و الديمقراطية 

 ضجيج الجوقات األطلسية 
 د:أحمد داوود



17354/12 PH 3337 
تشخيص - منهج العولمة الالنمطي 

دراسة فلسفية - جمالي في بؤس العولمة 
 منير الحافظ

15127/12 PH 3338  الشيخ عبد المجيد المغربي  الكوكب الشرقي -علم الفلك 

16881/12 PH 3339 

دحض الثقافة السائدة عن العرب و 

إعداد و - اليهود في الكلمة و المعنى

 دراسة 

 نواف قطيش 

16866/12 PH 3340  د:مصطفى عبد القادر غنيمات الحضارة و الفكر العالمي 

16886/12 PH 3341  مبادئ الفلسفة 
أ.س.رابوبرت/تعريب:أحمد 

 أمين

16892/12 PH 3342 
تسع مقاالت -نظر منطقية من وجهة 

 منطقية فلسفية 

ويالرد فان أورمان  

كواين/تر:د:حيدر حاج 

 اسماعيل 

16880/12 PH 3343 

-حاضر العالم المعاصر و مستقبلنا 

دراسة في حضارة الموجة الثالثة أللفن 

 توفلر 

 بتول رضا عباس 

17348/12 PH 3344 
روائع أفكار الدكتور علي - ال تتفلسف

 الوردي 

عالء - عبد العليم الشلفي 

 الدين آل رشي

17345/12 PH 3345 
دور الثقافة و اإلدراك فى العالقات 

 الدولية 
 جلين فيشر/تر:أسعد حليم 

16851/12 PH 3346  د:نور الدين حاروش  تاريخ الفكر السياسي 

17355/12 PH 3347 د:راشد المبارك التطرف ...خبز عالمي 



17367/12 PH 3348 
الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية 

 الفكرة الديمقراطية - و القانونية 
 د:منذر الشاوي 

506/13 PH 3349 
من - تمثيالت و استعارات ابن رشد 

 منطق البرهان إلى منطق الخطابة 
 د: فؤاد بن أحمد 

507/13 PH 3350 
من - تمثيالت و استعارات ابن رشد 

 منطق البرهان إلى منطق الخطابة 
 د: فؤاد بن أحمد 

508/13 PH 3351  عبد الحي أرزقان  الفوضوي في فلسفة سارتر اإلتجاه 

509/13 PH 3352  عبد الحي أرزقان  اإلتجاه الفوضوي في فلسفة سارتر 

510/13 PH 3353 
الحداثة و التنوير بين الفكر سؤال 

 الغربي و الفكر العربي 

فتيحة بورحلة و 

 أخرون/تقديم:خديجة زتيلي 

511/13 PH 3354 
سؤال الحداثة و التنوير بين الفكر 

 الغربي و الفكر العربي 

بورحلة و فتيحة 

 أخرون/تقديم:خديجة زتيلي 

512/13 PH 3355 
سؤال الثبات و -حوار الفلسفة و العلم 

 التحول
 نابي بوعلي 

513/13 PH 3356 
سؤال الثبات و -الفلسفة و العلم حوار 

 التحول
 نابي بوعلي 



514/13 PH 3357 
جدلية الفهم و التفسير في فلسفة بول 

 ريكو 
 لزهر عقيبي 

515/13 PH 3358 
جدلية الفهم و التفسير في فلسفة بول 

 ريكو 
 لزهر عقيبي 

516/13 PH 3359 
اإلتجاهات و - الجمالية المعاصرة 

 الرهانات 

مارك جيمنيز/تر:د:كمال 

 بومنير 

517/13 PH 3360 
اإلتجاهات و - الجمالية المعاصرة 

 الرهانات 

مارك جيمنيز/تر:د:كمال 

 بومنير 

518/13 PH 3361 
الهوية و رهانات الحداثة في عن أزمة 

 عصر العولمة 
 نصر الدين بن غنيسة 

519/13 PH 3362 
عن أزمة الهوية و رهانات الحداثة في 

 عصر العولمة 
 نصر الدين بن غنيسة 

520/13 PH 3363  عصام زكريا جميل  المنطق و التفكير الناقد 

521/13 PH 3364  عصام زكريا جميل  المنطق و التفكير الناقد 

522/13 PH 3365  فلسفة اللغة 
محمد مهران رشوان /د:عصام 

 زكريا جميل 

523/13 PH 3366  فلسفة اللغة 
محمد مهران رشوان /د:عصام 

 زكريا جميل 



524/13 PH 3367  الفلسفة الحديثة و المعاصرة 
مهران رشوان /أد:محمد محمد 

 محمدمدين 

525/13 PH 3368  الفلسفة الحديثة و المعاصرة 
محمد مهران رشوان /أد:محمد 

 محمدمدين 

526/13 PH 3369  أد:مصطفى حسن النشار  الفلسفة الشرقية القديمة 

527/13 PH 3370  أد:مصطفى حسن النشار  الفلسفة الشرقية القديمة 

528/13 PH 3371 
مدخل إلى الفلسفة السياسية و 

 اإلجتماعية 
 أد:مصطفى حسن النشار 

529/13 PH 3372 
مدخل إلى الفلسفة السياسية و 

 اإلجتماعية 
 أد:مصطفى حسن النشار 

530/13 PH 3373 آالن كولون/تر:مروان بطش مدرسة شيكاغو 

531/13 PH 3374  الماركسية 
لوفيقر/تر:حبيب نصر هنري 

 اهللا نصر اهللا

532/13 PH 3375  الماركسية 
هنري لوفيقر/تر:حبيب نصر 

 اهللا نصر اهللا

533/13 PH 3376  المذاهب الفلسفية الكبرى 
دومينيك فولشيد/تر: مروان 

 بطش 

534/13 PH 3377  المذاهب الفلسفية الكبرى 
دومينيك فولشيد/تر: مروان 

 بطش 

535/13 PH 3378  نظريات الفن 
كوكوالن/تر:د:محمد آن  

 محمود



536/13 PH 3379  نظريات الفن 
آن كوكوالن/تر:د:محمد 

 محمود

537/13 PH 3380  أفالطون 
فرانسوا ماتيي/تر:حبيب جان 

 نصر اهللا نصر اهللا

538/13 PH 3381  أفالطون 
جان فرانسوا ماتيي/تر:حبيب 

 نصر اهللا نصر اهللا

539/13 PH 3382  الموت 
فانسان توماس -لويس 

 /تر:مروان بطش 

540/13 PH 3383  الموت 
فانسان توماس -لويس 

 /تر:مروان بطش 

541/13 PH 3384  آالن كولون /تر:مروان بطش مدرسة شيكاغو  

542/13 PH 3385 
بالفلسفة -اإلسالم و المعرفة الفلسفية 

 تفهم 
 د:هاني يحي نصري 

543/13 PH 3386 
بالفلسفة -اإلسالم و المعرفة الفلسفية 

 تفهم 
 د:هاني يحي نصري 

544/13 PH 3387 
مساهمة في -تكوين العقل العلمي 

 التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية 

غاستون باشالر/تر:د: خليل 

 أحمد خليل 

545/13 PH 3388 
مساهمة في -تكوين العقل العلمي 

 التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية 

غاستون باشالر/تر:د: خليل 

 أحمد خليل 

546/13 PH 3389  نجية المسلمي  حكمة اإلختالف - شعاع على الطريق 



547/13 PH 3390  نجية المسلمي  حكمة اإلختالف - شعاع على الطريق 

548/13 PH 3391 
العقل و الخطاب دفاع عن المنطق 

 الفكري 

روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

549/13 PH 3392 
العقل و الخطاب دفاع عن المنطق 

 الفكرى 

روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

550/13 PH 3393  البنيات العقلية 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

551/13 PH 3394  البنيات العقلية 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

552/13 PH 3395  مبادئ المنطق المعاصر 
ماري لويز رور/تر:د:محمود 

 يعقوبى

553/13 PH 3396  مبادئ المنطق المعاصر 
ماري لويز رور/تر:د:محمود 

 يعقوبى

554/13 PH 3397 
األسس الفلسفية لنقد - سجن التفكيك

 ما بعد البنيوية 
 د:محمد سالم سعد اهللا 

555/13 PH 3398 
األسس الفلسفية لنقد - سجن التفكيك

 ما بعد البنيوية 
 د:محمد سالم سعد اهللا 

556/13 PH 3399 
المفاهيم و المصطلحات -علم المنطق 

 الجزء الثاني- التصنيفات -
 محمد حسن مهدي بخيث

557/13 PH 3400 
المفاهيم و المصطلحات -علم المنطق 

 الجزء الثاني - التصديقات -
 أد:محمد حسن مهدي بخيث

558/13 PH 3401 
المفاهيم و المصطلحات -علم المنطق 

 الجزء األول - التصورات  -
 محمد حسن مهدي بخيث



559/13 PH 3402 
المفاهيم و المصطلحات -علم المنطق 

 الجزء األول - التصورات  -
 أد:محمد حسن مهدي بخيث

560/13 PH 3403  شناوة آل وادي د:على  فلسفة الفن و علم الجمال 

561/13 PH 3404  د:على شناوة آل وادي  فلسفة الفن و علم الجمال 

562/13 PH 3405 
بنائية الشكل الخالص في الرسم 

 التجريدي الحديث 

د:على شناوة آل وادي 

 /د:رياض هالل الدليمي 

563/13 PH 3406 
بنائية الشكل الخالص في الرسم 

 التجريدي الحديث 

د:على شناوة آل وادي 

 /د:رياض هالل الدليمي 

564/13 PH 3407 
المجلد -المقدمات- المتوازنة الفلسفة 

 األول
 د:محمد أحمد عواد 

565/13 PH 3408 
المجلد -المقدمات- الفلسفة المتوازنة 

 األول
 د:محمد أحمد عواد 

566/13 PH 3409 
اإلنسان و المجتمع - المتوازنة الفلسفة 

 و التاريخ في ضوء النظرية المتوازنة 
 د:محمد أحمد عواد 

567/13 PH 3410 
اإلنسان و المجتمع - الفلسفة المتوازنة 

 و التاريخ في ضوء النظرية المتوازنة 
 د:محمد أحمد عواد 

568/13 PH 3411  ناجي التكريتي  فلسفة األخالق عند الفرابي 

569/13 PH 3412  ناجي التكريتي  فلسفة األخالق عند الفرابي 

570/13 PH 3413  ناجي التكريتي  فلسفة األخالق بين أرسطو و مكسويه 



571/13 PH 3414  ناجي التكريتي  فلسفة األخالق بين أرسطو و مكسويه 

572/13 PH 3415  صولة العقل على الهوى 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

بن محمد بن الجوزي 

/تحقيق:د:حمزة عبد الكريم 

 حماد

573/13 PH 3416  صولة العقل على الهوى 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

بن محمد بن الجوزي 

/تحقيق:د:حمزة عبد الكريم 

 حماد

574/13 PH 3417 
المطلع في شرح إيساغوجي في علم 

 المنطق 
 أثير الدين األبهري الشيخ 

575/13 PH 3418 
المطلع في شرح إيساغوجي في علم 

 المنطق 
 الشيخ أثير الدين األبهري 

576/13 PH 3419 
التفكير بين البعد التربوي و الفكر ابداع 

 الخالق 
 د:أماني غازي جرار 

577/13 PH 3420 
ابداع التفكير بين البعد التربوي و الفكر 

 الخالق 
 د:أماني غازي جرار 

578/13 PH 3421  جمال ضاهر أسس و مفاهيم -المنطق قواعد في 

579/13 PH 3422  جمال ضاهر أسس و مفاهيم -قواعد في المنطق 

580/13 PH 3423 
نظرية اإلحتمال و المنهج اإلستبطاني 

 لإلستقراء 
 د:عالء هاشم مناف 



581/13 PH 3424 
نظرية اإلحتمال و المنهج اإلستبطاني 

 لإلستقراء 
 د:عالء هاشم مناف 

582/13 PH 3425 
حوار األديان -في اإلختالف الوحدة 

 في الشرق األوسط

محمد أبو نمر/أمل خوري 

/إيملي ويلتي /تر:عبد علي 

 السعيدي

583/13 PH 3426 
حوار األديان -الوحدة في اإلختالف 

 في الشرق األوسط

محمد أبو نمر/أمل خوري 

/إيملي ويلتي /تر:عبد علي 

 السعيدي

584/13 PH 3427  فجوة الحداثة العربية 
د:محمود 

 نسيم/تقديم:د:مدكور ثابت

585/13 PH 3428  فجوة الحداثة العربية 
د:محمود 

 نسيم/تقديم:د:مدكور ثابت

586/13 PH 3429  آمال حليم الصراف  علم الجمال فلسفة و فن 

587/13 PH 3430  آمال حليم الصراف  علم الجمال فلسفة و فن 

588/13 PH 3431  د:عطاء اهللا زرارفة  المدخل إلى فلسفة ابن سينا 

589/13 PH 3432  د:عطاء اهللا زرارفة  المدخل إلى فلسفة ابن سينا 

1357 PH 3433 
دراسة في فلسفة - المعرفة فينومينولوجيا 

 الظاهر الهيجلية 
 أد:مونيس بخضرة 



1358 PH 3434 
دراسة في فلسفة - فينومينولوجيا المعرفة 

 الظاهر الهيجلية 
 أد:مونيس بخضرة 

1359 PH 3435 
فلسفية في رسم بعض إشكاالت تأمالت 

 المعرفة- التسامح -العنف -العصر 
 د:مونيس بخضرة 

1360 PH 3436 
تأمالت فلسفية في رسم بعض إشكاالت 

 المعرفة- التسامح -العنف -العصر 
 د:مونيس بخضرة 

1361 PH 3437 

جدلية اإلنسان و السياسة و التاريخ في 

دراسة في كتابه"تدبير -فلسفة ابن باجة 

 المتوحد"

 أد:عبد القادر بلعالم 

1362 PH 3438 

جدلية اإلنسان و السياسة و التاريخ في 

دراسة في كتابه"تدبير -فلسفة ابن باجة 

 المتوحد"

 أد:عبد القادر بلعالم 

1363 PH 3439 
المفاهيم و المصطلحات -علم المنطق 

 1الجزء-التصورات-
 محمد حسن مهدي بخيت

1364 PH 3440 
المفاهيم و المصطلحات -المنطق علم 

 2الجزء- التصديقات-
 محمد حسن مهدي بخيت

1365 PH 3441 
المفاهيم و المصطلحات -علم المنطق 

 1الجزء-التصورات-
 محمد حسن مهدي بخيت

1366 PH 3442 
المفاهيم و المصطلحات -المنطق علم 

 2الجزء- التصديقات-
 محمد حسن مهدي بخيت

1367 PH 3443 عبد الجليل الكور  تساؤالت التفلسف و تضليالت اللغوى 

1368 PH 3444  عبد الجليل الكور  التفلسف و تضليالت اللغوىتساؤالت 



1369 PH 3445  عبد الباقي مفتاح  مليك العالم الشيخ عبد الواحد يحي 

1370 PH 3446  الباقي مفتاح عبد  مليك العالم الشيخ عبد الواحد يحي 

1371 PH 3447  هيمنة الكم و عالمات آخر الزمان 
الشيخ عبد الواحد يحي 

 /تر:عبد الباقي مفتاح 

1372 PH 3448  هيمنة الكم و عالمات آخر الزمان 
عبد الواحد يحي الشيخ 

 /تر:عبد الباقي مفتاح 

1373 PH 3449 
قراءة جديدة لعلم المنطق و عالقته 

 بالميتافيزيقا عند ابن رشد 
 د:رمضان بن منصور 

1374 PH 3450 
جديدة لعلم المنطق و عالقته قراءة 

 بالميتافيزيقا عند ابن رشد 
 د:رمضان بن منصور 

1375 PH 3451  أد:محمد حسن مهدي بخيتالفلسفة اإلسالمية بين األصالة و التقليد 

1376 PH 3452  أد:محمد حسن مهدي بخيتالفلسفة اإلسالمية بين األصالة و التقليد 

1377 PH 3453  سعيد محمد محمد السقا فلسفة الحضارة و حوار الحضارات 

1378 PH 3454  سعيد محمد محمد السقا الحضارة و حوار الحضارات فلسفة 

1379 PH 3455  سعيد محمد محمد السقا فلسفة الحضارة و حوار الحضارات 

1380 PH 3456  محمد محمد السقاسعيد  فلسفة الحضارة و حوار الحضارات 

1381 PH 3457 
البنيوية بين العلم و الفلسفة عند ميشال 

 فوكوه
 أد: عبد الوهاب جعفر 



1382 PH 3458 
البنيوية بين العلم و الفلسفة عند ميشال 

 فوكوه
  أد: عبد الوهاب جعفر

1383 PH 3459  عبد الوهاب جعفر  فلسفة األخالق و القيم 

1384 PH 3460  عبد الوهاب جعفر  فلسفة األخالق و القيم 

1385 PH 3461 
الصوري القديم بين األصالة و المنطق 

 التبعية (قضايا و إشكاليات)
 أد:محمود محمد على محمد 

1386 PH 3462 
المنطق الصوري القديم بين األصالة و 

 التبعية (قضايا و إشكاليات)
 أد:محمود محمد على محمد 

1387 PH 3463 
دراسات في المنطق المتعدد القيم و 

 فلسفة العلوم 
 د:محمود محمد على محمد 

1388 PH 3464 
دراسات في المنطق المتعدد القيم و 

 فلسفة العلوم 
 د:محمود محمد على محمد 

1389 PH 3465 
الفلسفة اليونانية - تاريخ الفكر الفلسفى 

 من طاليس إلى أفالطون
 أد:محمد علي أبو ريان 

1390 PH 3466 
الفلسفة اليونانية - تاريخ الفكر الفلسفى 

 من طاليس إلى أفالطون
 أد:محمد علي أبو ريان 

1391 PH 3467 
رؤية - رسالة من الفلسفة إلى الحياة 

 جديدة 
 د:راوية عبد المنعم عباس 

1392 PH 3468 
رؤية - رسالة من الفلسفة إلى الحياة 

 جديدة 
 د:راوية عبد المنعم عباس 

1393 PH 3469 د:محمود مراد  فلسفة التنوير لدي السفسطائيين 

1394 PH 3470 د:محمود مراد  فلسفة التنوير لدي السفسطائيين 



1395 PH 3471 
- المعرفة في الفكر اإلسالمى نظرية 

 دراسة مقارنة بين الماتريدي و الباقالني 
 د:حمدى عبد اهللا الشرقاوي 

1396 PH 3472 
- نظرية المعرفة في الفكر اإلسالمى 

 دراسة مقارنة بين الماتريدي و الباقالني 
 د:حمدى عبد اهللا الشرقاوي 

1397 PH 3473  د:حمو النقاري  أبحاث في فلسفة المنطق 

1398 PH 3474  د:حمو النقاري  أبحاث في فلسفة المنطق 

1399 PH 3475  د:عادل فاخوري  محاضرات في فلسفة اللغة 

1400 PH 3476  د:عادل فاخوري  محاضرات في فلسفة اللغة 

1401 PH 3477  د:حمو النقاري  المنطق في الثقافة اإلسالمية 

1402 PH 3478  د:حمو النقاري  المنطق في الثقافة اإلسالمية 

1403 PH 3479  المنطق في اللسانيات 

غونار -ألوود/الرسينس 

اندرسون/أوستن دال/تر:عبد 

 المجيد جحفة 

1404 PH 3480  المنطق في اللسانيات 

غونار -ينس ألوود/الرس

اندرسون/أوستن دال/تر:عبد 

 المجيد جحفة 

1405 PH 3481  الكينونة و الزمان 
مارتن هيدغر /تر:د:فتحي 

 المسكيني 



1406 PH 3482  الكينونة و الزمان 
مارتن هيدغر /تر:د:فتحي 

 المسكيني 

1407 PH 3483 بداية الفلسفة  
هانز جورج غادامير /تر:علي 

 حسن ناظم- حاكم صالح

1408 PH 3484  بداية الفلسفة 
هانز جورج غادامير /تر:علي 

 حسن ناظم- حاكم صالح

1409 PH 3485  سيرة ذاتية - الفلسفية التلمذة 
هانز جورج غادامير /تر:حسن 

 علي حاكم صالح- ناظم

1410 PH 3486  سيرة ذاتية - التلمذة الفلسفية 
هانز جورج غادامير /تر:حسن 

 علي حاكم صالح- ناظم

1411 PH 3487  د:حربى عباس عطيتو مدخل إلى الفلسفة و مشكالتها 

1412 PH 3488  د:حربى عباس عطيتو مدخل إلى الفلسفة و مشكالتها 

1413 PH 3489  د:محمد على أبو ريان  الصوفية فى اإلسالمالحركة 

1414 PH 3490 د:محمد على أبو ريان  الحركة الصوفية فى اإلسالم 

1415 PH 3491  د:راوية عبد المنعم عباس  الوجود و اإليمان في فلسفة باسكال 



1416 PH 3492  د:راوية عبد المنعم عباس  الوجود و اإليمان في فلسفة باسكال 

1417 PH 3493 
مدخل إلى الفلسفة في القرن الحادي و 

 العشرين
 أد:عباس محمد حسن سليمان

1418 PH 3494 
مدخل إلى الفلسفة في القرن الحادي و 

 العشرين
 أد:عباس محمد حسن سليمان

1419 PH 3495  أنور محمد شكري د:فايزة  فلسفة الجمال و الفن 

1420 PH 3496  د:فايزة أنور محمد شكري  فلسفة الجمال و الفن 

1421 PH 3497  أد:مجدى السيد أحمد كيالنى أرسطو 

1422 PH 3498  أد:مجدى السيد أحمد كيالنى أرسطو 

1423 PH 3499 
الفلسفة اليونانية من طاليس إلى 

 دراسة مصدرية -أفالطون 
 أد:مجدى السيد أحمد كيالنى

1424 PH 3500 
الفلسفة اليونانية من طاليس إلى 

 دراسة مصدرية -أفالطون 
 أد:مجدى السيد أحمد كيالنى

1425 PH 3501 
المدارس الفلسفية فى العصر 

 الهللينيستى
 السيد أحمد كيالنىأد:مجدى 

1426 PH 3502 
المدارس الفلسفية فى العصر 

 الهللينيستى
 أد:مجدى السيد أحمد كيالنى

1427 PH 3503 
النزعة اإلنسانية في الفكر - التوحيدي 

 العربي 
 د:عطاء اهللا زرارقة 



1428 PH 3504 
النزعة اإلنسانية في الفكر - التوحيدي 

 العربي 
 د:عطاء اهللا زرارقة 

1429 PH 3505  د:عطاء اهللا زرارقة  المدخل إلى فلسفة ابن سينا 

1430 PH 3506  اهللا زرارقة د:عطاء  المدخل إلى فلسفة ابن سينا 

1431 PH 3507  جالل شمس الدين  فلسفات العلوم 

1432 PH 3508  جالل شمس الدين  فلسفات العلوم 

1433 PH 3509 
مدخل -البنية التكوينية لفلسفة العلوم 

 لفلسفات العلوم 
 جالل شمس الدين 

1434 PH 3510 
مدخل -البنية التكوينية لفلسفة العلوم 

 لفلسفات العلوم 
 جالل شمس الدين 

1435 PH 3511 
دراسات في تاريخ العلوم العربية و 

 فلسفتها 
 د: رشدي راشد 

1436 PH 3512 
دراسات في تاريخ العلوم العربية و 

 فلسفتها 
 راشد د: رشدي 

1437 PH 3513 
العقالنية - مدخل إلى فلسفة العلوم 

 المعاصرة و تطور الفكر العلمي 
 د:محمد عابد الجابري 



1438 PH 3514 
العقالنية - فلسفة العلوم مدخل إلى 

 المعاصرة و تطور الفكر العلمي 
 د:محمد عابد الجابري 

1439 PH 3515 
مدخل إلى التحليل المنطقي و الفلسفي 

 للنظريات العلمية 
 د:عالء هاشم مناف 

1440 PH 3516 
مدخل إلى التحليل المنطقي و الفلسفي 

 للنظريات العلمية 
 د:عالء هاشم مناف 

1441 PH 3517  د:منذر الشاوي  في فلسفة حكم البشر تأمالت 

1442 PH 3518  د:منذر الشاوي  تأمالت في فلسفة حكم البشر 

1443 PH 3519  د:جورج الفار  أمكنة و أناس و أفكار -أفاق فلسفية 

1444 PH 3520  د:جورج الفار  أمكنة و أناس و أفكار -أفاق فلسفية 

1445 PH 3521  د:سليمان الشمري  دراسات إعالمية في الفلسفة و األدب 

1446 PH 3522  د:سليمان الشمري  دراسات إعالمية في الفلسفة و األدب 

1447 PH 3523 
الحديثة و -التقليدية -فلسفات التربية 

 المعاصرة 
 أد:محمد محمود الخوالدي 

1448 PH 3524 
الحديثة و -التقليدية -التربية فلسفات 

 المعاصرة 
 أد:محمد محمود الخوالدي 



1449 PH 3525 
االهوت التاريخي و المسار اإلرتقائي 

 للعقالنية التوحيدية 
 صالح سالم 

1450 PH 3526 
التاريخي و المسار اإلرتقائي االهوت 

 للعقالنية التوحيدية 
 صالح سالم 

1451/13 PH 3527 
دراسة فى -المدينة و السياسة 

 "الضروري في السياسة "إلبن رشد
 د:عبد القادر عرفة 

1452/13 PH 3528 
دراسة فى -المدينة و السياسة 

 "الضروري في السياسة "إلبن رشد
 د:عبد القادر عرفة 

1453/13 PH 3529 د:محمد خالد الشباب  رؤى فلسفية في الفكر العربي المعاصر 

1454/13 PH 3530 د:محمد خالد الشباب  رؤى فلسفية في الفكر العربي المعاصر 

1455/13 PH 3531  أد:محمد أحمد عبد القادر  األصيل و الدخيل في الفكر اإلسالمي 

1456/13 PH 3532  أد:محمد أحمد عبد القادر  األصيل و الدخيل في الفكر اإلسالمي 

1457/13 PH 3533 
موقف الفكر اإلسالمي من اإلتجاه 

 التنويري في الفكر العربي المعاصر 
 زينب مصطفى صابر 

1458/13 PH 3534 
موقف الفكر اإلسالمي من اإلتجاه 

 التنويري في الفكر العربي المعاصر 
 زينب مصطفى صابر 

2178/14 PH 3535 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

د/فسيليس جي 

فتساكس/تر:سهى محمد 

 حسن الطريحي 



2179/14 PH 3536 

لقاء الشرق -أفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 اليوناني - الفلسفي الهندوسي 

د/فسيليس جي 

فتساكس/تر:سهى محمد 

 حسن الطريحي 

2180/14 PH 3537 
نحو تأسيس -المعرفة األولى 

 انثروبولوجيا ثقافية إسالمية 
 كفاح جرار

2181/14 PH 3538 
نحو تأسيس -المعرفة األولى 

 انثروبولوجيا ثقافية إسالمية 
 كفاح جرار

2182/14 PH 3539 
المنهج و البيان و - نقص الفلسفة 

 إشكاليات العقل و الدين
 كفاح جرار

2183/14 PH 3540 
المنهج و البيان و - نقص الفلسفة 

 إشكاليات العقل و الدين
 كفاح جرار

2222/14 PH 3541 
أفق يتباعدا من الحداثة إلى بعد ما بعد 

 الحداثة 
 أماني أبو رحمة

2223/14 PH 3542 
أفق يتباعدا من الحداثة إلى بعد ما بعد 

 الحداثة 
 أماني أبو رحمة

2224/14 PH 3543 
يتباعدا من الحداثة إلى بعد ما بعد أفق 

 الحداثة 
 أماني أبو رحمة

2225/14 PH 3544 
فلسفة العلم اإلجرائية بين إنشتاين و 

 برجمان
 د:مشهد العالف 

2226/14 PH 3545 
العلم اإلجرائية بين إنشتاين و فلسفة 

 برجمان
 د:مشهد العالف 

2227/14 PH 3546 
فلسفة العلم اإلجرائية بين إنشتاين و 

 برجمان
 د:مشهد العالف 



2231/14 PH 3547  حدث األخر- نقد المركزية 
أغاسا سيليفيان 

 سينكي/تر:د:منذر عياشي 

22232/14 PH 3548  حدث األخر- نقد المركزية 
سيليفيان أغاسا 

 سينكي/تر:د:منذر عياشي 

2233/14 PH 3549  حدث األخر- نقد المركزية 
سيليفيان أغاسا 

  سينكي/تر:د:منذر عياشي

2234/14 PH 3550 
الصراع اإلستراتيجي - الضحية الكبرى 

 للقوة العظمى في الشرق العربي 
 د:توفيق فارس العودات 

2235/14 PH 3551 
الصراع اإلستراتيجي - الضحية الكبرى 

 للقوة العظمى في الشرق العربي 
 د:توفيق فارس العودات 

2236/14 PH 3552  عالقة إشكالية - اإلسالم و الديمقراطية 
فيليب ديريبان/تر:د:قاسم 

 المقداد

2237/14 PH 3553  عالقة إشكالية - اإلسالم و الديمقراطية 
ديريبان/تر:د:قاسم فيليب 

 المقداد

2238/14 PH 3554  عالقة إشكالية - اإلسالم و الديمقراطية 
فيليب ديريبان/تر:د:قاسم 

 المقداد

2246/14 PH 3555  بشرة سمراء أقنعة بيضاء 
حميد دبشي /تر:حسام الدين 

 خضور



2247/14 PH 3556  بشرة سمراء أقنعة بيضاء 
حميد دبشي /تر:حسام الدين 

 خضور

2248/14 PH 3557  بشرة سمراء أقنعة بيضاء 
حميد دبشي /تر:حسام الدين 

 خضور

2249/14 PH 3558  حسن حسين الصديق  دور الميتافيزيقيا في بناء النظرية العلمية 

2250/14 PH 3559  حسن حسين الصديق  دور الميتافيزيقيا في بناء النظرية العلمية 

2269/14 PH 3560 هذا اإلنسان 
نيتشه/تر:مجاهد عبد فريدريك 

 المنعم مجاهد

2270/14 PH 3561 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر:مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد

2271/14 PH 3562 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر:مجاهد عبد 

 المنعم مجاهد

2289/14 PH 3563  أسرار األلهة و الديانات 
أس ميغوليفسكي /تر:د:حسان 

 ميخائيل إسحق 

2290/14 PH 3564  أسرار األلهة و الديانات 
أس ميغوليفسكي /تر:د:حسان 

 ميخائيل إسحق 



2291/14 PH 3565  أبعاد الحياة ما بين التأمل و التركيز 
فالديمير جيكارنيتسف 

 /تر:ريما ماجد عالء الدين 

2292/14 PH 3566  أبعاد الحياة ما بين التأمل و التركيز 
جيكارنيتسف فالديمير 

 /تر:ريما ماجد عالء الدين 

2297/14 PH 3567 العقل الباطن يستطيع كل شئ 
جون كيهو /تر: عمار المير 

 أحمد

2298/14 PH 3568 العقل الباطن يستطيع كل شئ 
/تر: عمار المير جون كيهو 

 أحمد

2306/14 PH 3569  دراسة في الطاقات التسع 
إدوارد -ميشتو كيشي

 إسكو/تر:جالل أبو رايد

2307/14 PH 3570  دراسة في الطاقات التسع 
إدوارد -كيشيميشتو  

 إسكو/تر:جالل أبو رايد

2308/14 PH 3571  إريك فروم/تر:د:سعيد الباكير فن الحب 

2309/14 PH 3572  إريك فروم/تر:د:سعيد الباكير فن الحب 

2343/14 PH 3573  قوة األنا الدليل إلى التنوير الروحي 
إيكهارت تول/تر:مؤيد يوسف 

 حداد



2344/14 PH 3574  قوة األنا الدليل إلى التنوير الروحي 
إيكهارت تول/تر:مؤيد يوسف 

 حداد

2347/14 PH 3575 
ممارسة و تأمالت و - ممارسة قوة األنا 

 تعاليم أساسية من كتاب قوة األنا

إيكهارت تول/تر:هدى محمود 

 الخطيب 

2348/14 PH 3576 
ممارسة و تأمالت و - ممارسة قوة األنا 

 تعاليم أساسية من كتاب قوة األنا

تول/تر:هدى محمود إيكهارت 

 الخطيب 

/14 PH 3577     

2350/14 PH 3578 حوار عابر لألطلسي-ثورة اإلدراك 
ستانيسالف غروف/تر:نواف 

 القنطار 

/14 PH 3579 حوار عابر لألطلسي-ثورة اإلدراك 
ستانيسالف غروف/تر:نواف 

 القنطار 

2354/14 PH 3580 صوت السكينة 
إيكهارت تول/تر:النا حكمت 

 اسحق

2355/14 PH 3581 صوت السكينة 
إيكهارت تول/تر:النا حكمت 

 اسحق

2203/14 PH 3582 
الحلم و تأويله عند -هرمينوطيقا الباطن

 فرويد 
 محمد مستقيم

2204/14 PH 3583 
الحلم و تأويله عند -هرمينوطيقا الباطن

 فرويد 
 محمد مستقيم



2262/14 PH 3584  رامي النمط فن السيطرة على العالم 

2263/14 PH 3585  رامي النمط فن السيطرة على العالم 

2328/14 PH 3586 
إكتشاف السالم في عالم -معجزات زن 

 مجنون 

د:بريندا شوشانا/تر:سالم خير 

 بيك 

2329/14 PH 3587 
إكتشاف السالم في عالم -معجزات زن 

 مجنون 

د:بريندا شوشانا/تر:سالم خير 

 بيك 

2332/14 PH 3588  موسى و التوحيد 
سيغموند فرويد/تر:جورج 

 طرابيشي

2333/14 PH 3589  موسى و التوحيد 
سيغموند فرويد/تر:جورج 

 طرابيشي

2184/14 PH 3590 جيل دولوز أو نسق المتعدد 
فيليب مانغ /تر:عبد العزيز بن 

 عرفة

2185/14 PH 3591 جيل دولوز أو نسق المتعدد 
فيليب مانغ /تر:عبد العزيز بن 

 عرفة

2205/14 PH 3592 
دراسة في نشوء و -هكذا تكلم نيتشه 

 تطور فلسفة فريدريك نيتشه
 سمير عبده

2206/14 PH 3593 
دراسة في نشوء و -هكذا تكلم نيتشه 

 تطور فلسفة فريدريك نيتشه
 سمير عبده

2214/14 PH 3594 
الكالم و -الفلسفة العربية اإلسالمية 

 المشائية و التصوف

د:توفيق - د:أرثور سعد بيف

 سلوم 



2215/14 PH 3595 
الكالم و -الفلسفة العربية اإلسالمية 

 المشائية و التصوف

د:توفيق - د:أرثور سعد بيف

 سلوم 

2378/14 PH 3596 
دراسة  - الجدل بين أرسطو و كانط

 مقارنة
 د:محمد فتحي عبد اهللا

2379/14 PH 3597 
دراسة  - الجدل بين أرسطو و كانط

 مقارنة
 د:محمد فتحي عبد اهللا

2257/14 PH 3598 د:عصام عبد اهللا األسس الفلسفية للعولمة 

2258/14 PH 3599 د:عصام عبد اهللا األسس الفلسفية للعولمة 

2370/14 PH 3600 
دراسة في - األنا و األخر و الجماعة 

 فلسفة سارتر و مسرحه
 سعاد حرب 

2371/14 PH 3601 
دراسة في - األنا و األخر و الجماعة 

 فلسفة سارتر و مسرحه
 سعاد حرب 

2213/14 PH 3602 كارل يونغ /تر:سامي عالم اإلنسان يبحث عن نفسه 

2781/14 PH 3603 
و هكذا يقود العلم  -رحلة العقل 

 أشرس المالحدة إلى اإليمان 

د: عمرو الشريف / تقديم : 

 أحمد عكاشة 

2782/14 PH 3604 
و هكذا يقود العلم  -رحلة العقل 

 أشرس المالحدة إلى اإليمان 

د: عمرو الشريف / تقديم : 

 أحمد عكاشة 

2783/14 PH 3605 
الهوية و رهانات الحداثة في عن أزمة 

 عصر العولمة 
 نصر الدين بن غنيسة 

2784/14 PH 3606 
عن أزمة الهوية و رهانات الحداثة في 

 عصر العولمة 
 نصر الدين بن غنيسة 



2779/14 PH 3607 
من - و استعارات ابن رشد تمثيالت 

 منطق البرهان إلى منطق الخطابة 
 د: فؤاد بن أحمد 

2780/14 PH 3608 
من - تمثيالت و استعارات ابن رشد 

 منطق البرهان إلى منطق الخطابة 
 د: فؤاد بن أحمد 

2785/14 PH 3609 

دراسة في  -الفلسفة التربوية البيئية 

تطور الفكر التربوي البيئي مند بدء 

 التاريخ حتى الفكر الفلسفي المعاصر

د: سعدون سلمان نجم 

 الحلبوسى

2786/14 PH 3610 

دراسة في  -التربوية البيئية الفلسفة 

تطور الفكر التربوي البيئي مند بدء 

 التاريخ حتى الفكر الفلسفي المعاصر

د: سعدون سلمان نجم 

 الحلبوسى

2787/14 PH 3611  د: أحمد فؤاد األهوانى في عالم الفلسفة 

2788/14 PH 3612  د: أحمد فؤاد األهوانى في عالم الفلسفة 

2789/14 PH 3613 

المنطق  - في العلوم اإلنسانية دراسات 

محاولة حول بنية و  - و المنطق الشارح 

 حدود التفكير المنطقي 

ماري لويز رور/تر:د:محمود 

 يعقوبى

2790/14 PH 3614 

المنطق  - في العلوم اإلنسانية دراسات 

محاولة حول بنية و  - و المنطق الشارح 

 حدود التفكير المنطقي 

ماري لويز رور/تر:د:محمود 

 يعقوبى

3219/14 PH 3615  عمر مهيبل  البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر 

3220/14 PH 3616  عمر مهيبل  البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر 



3221/14 PH 3617  عمر مهيبل  البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر 

3222/14 PH 3618  عمر مهيبل  البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر 

3235/14 PH 3619  محمود اليعقوبي  دروس المنطق الصوري 

3236/14 PH 3620  محمود اليعقوبي  دروس المنطق الصوري 

3237/14 PH 3621  محمود اليعقوبي  دروس المنطق الصوري 

3238/14 PH 3622  محمود اليعقوبي  دروس المنطق الصوري 

3251/14 PH 3623  محمود اليعقوبي  أصول الخطاب الفلسفي 

3252/14 PH 3624  محمود اليعقوبي  أصول الخطاب الفلسفي 

3253/14 PH 3625  محمود اليعقوبي  أصول الخطاب الفلسفي 

3254/14 PH 3626  محمود اليعقوبي  أصول الخطاب الفلسفي 

3335/14 PH 3627 
التصور الحديث لمنطق أرسطو          

 ( مشكلة مبدأ الثالث المرفوع )
 جراح سليمة

3336/14 PH 3628 
التصور الحديث لمنطق أرسطو          

 ( مشكلة مبدأ الثالث المرفوع )
 جراح سليمة

3337/14 PH 3629 
التصور الحديث لمنطق أرسطو          

 ( مشكلة مبدأ الثالث المرفوع )
 جراح سليمة



3338/14 PH 3630 
التصور الحديث لمنطق أرسطو          

 مبدأ الثالث المرفوع )( مشكلة 
 جراح سليمة

3339/14 PH 3631 
إشكالية الحب في الحياة الفكرية و 

 الروحية في اإلسالم 
 عبد الحميد خطاب 

3340/14 PH 3632 
الحب في الحياة الفكرية و إشكالية 

 الروحية في اإلسالم 
 عبد الحميد خطاب 

3341/14 PH 3633 
إشكالية الحب في الحياة الفكرية و 

 الروحية في اإلسالم 
 عبد الحميد خطاب 

3342/14 PH 3634 
إشكالية الحب في الحياة الفكرية و 

 الروحية في اإلسالم 
 عبد الحميد خطاب 

3387/14 PH 3635  المدخل إلى المنطق المعاصر 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

3388/14 PH 3636  المدخل إلى المنطق المعاصر 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

3389/14 PH 3637  المدخل إلى المنطق المعاصر 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

3390/14 PH 3638  المدخل إلى المنطق المعاصر 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

3451/14 PH 3639  مدخل إلى فلسفة المنطق 
دوني فرنان / تر: د:محمود 

  اليعقوبي



3452/14 PH 3640  مدخل إلى فلسفة المنطق 
دوني فرنان / تر: د:محمود 

 اليعقوبي 

3453/14 PH 3641  مدخل إلى فلسفة المنطق 
فرنان / تر: د:محمود دوني 

 اليعقوبي 

3454/14 PH 3642  مدخل إلى فلسفة المنطق 
دوني فرنان / تر: د:محمود 

 اليعقوبي 

3459/14 PH 3643 
الميتافيزيقا من الناحية مشروعية 

 المنطقية 

الشريف زيتوني /تصدير: أد: 

 محمد اليعقوبي 

3460/14 PH 3644 
مشروعية الميتافيزيقا من الناحية 

 المنطقية 

الشريف زيتوني /تصدير: أد: 

 محمد اليعقوبي 

3461/14 PH 3645 
مشروعية الميتافيزيقا من الناحية 

 المنطقية 

الشريف زيتوني /تصدير: أد: 

 محمد اليعقوبي 

3462/14 PH 3646 
الميتافيزيقا من الناحية مشروعية 

 المنطقية 

الشريف زيتوني /تصدير: أد: 

 محمد اليعقوبي 

3519/14 PH 3647  د: رشيد قوقام أسس المنطق الصوري 

3520/14 PH 3648  د: رشيد قوقام المنطق الصوري أسس 

3521/14 PH 3649  د: رشيد قوقام أسس المنطق الصوري 

3522/14 PH 3650  د: رشيد قوقام أسس المنطق الصوري 



3527/14 PH 3651 
 - الفلسفة اإلسالمية بين األمس و اليوم 

 دراسة وصفية تاريخية مقارنة 
 عبد الحميد خطاب 

3528/14 PH 3652 
 - اإلسالمية بين األمس و اليوم الفلسفة 

 دراسة وصفية تاريخية مقارنة 
 عبد الحميد خطاب 

3529/14 PH 3653 
 - الفلسفة اإلسالمية بين األمس و اليوم 

 دراسة وصفية تاريخية مقارنة 
 عبد الحميد خطاب 

3530/14 PH 3654 
 - الفلسفة اإلسالمية بين األمس و اليوم 

 دراسة وصفية تاريخية مقارنة 
 عبد الحميد خطاب 

3671/14 PH 3655 

الفلسفي لدى فخر الدين الرازي التفكير 

سيرته و نقده للفالسفة و المتكلمين  -

 الجزء األول  -

 رشيد قوقام 

3672/14 PH 3656 

التفكير الفلسفي لدى فخر الدين الرازي 

سيرته و نقده للفالسفة و المتكلمين  -

 الجزء األول  -

 قوقام  رشيد

3673/14 PH 3657 

التفكير الفلسفي لدى فخر الدين الرازي 

سيرته و نقده للفالسفة و المتكلمين  -

 الجزء األول  -

 رشيد قوقام 

3674/14 PH 3658 

الفلسفي لدى فخر الدين الرازي  التفكير

سيرته و نقده للفالسفة و المتكلمين  -

 الجزء األول  -

 رشيد قوقام 

3675/14 PH 3659 

التفكير الفلسفي لدى فخر الدين الرازي 

الجزء  - مفهوم الفلسفة و أقسامها   -

 الثاني 

 رشيد قوقام 

3676/14 PH 3660 

التفكير الفلسفي لدى فخر الدين الرازي 

الجزء  - مفهوم الفلسفة و أقسامها   -

 الثاني 

 رشيد قوقام 



3677/14 PH 3661 

الفلسفي لدى فخر الدين الرازي التفكير 

الجزء  - مفهوم الفلسفة و أقسامها   -

 الثاني 

 رشيد قوقام 

3678/14 PH 3662 

التفكير الفلسفي لدى فخر الدين الرازي 

الجزء  - مفهوم الفلسفة و أقسامها   -

 الثاني 

 رشيد قوقام 

3691/14 PH 3663  عبد الحميد خطاب  الجمالية و الفن عبر التوجيه الفلسفي 

3692/14 PH 3664  عبد الحميد خطاب  الجمالية و الفن عبر التوجيه الفلسفي 

3693/14 PH 3665  عبد الحميد خطاب  الجمالية و الفن عبر التوجيه الفلسفي 

3694/14 PH 3666  عبد الحميد خطاب  الجمالية و الفن عبر التوجيه الفلسفي 

3715/14 PH 3667 
 -مقدمة في األنثروبولوجيا الفلسفية 

 الذات بين العقالنية و الالعقالنية 
 عبد الوهاب مطاري 

3716/14 PH 3668 
 -األنثروبولوجيا الفلسفية مقدمة في 

 الذات بين العقالنية و الالعقالنية 
 عبد الوهاب مطاري 

3717/14 PH 3669 
 -مقدمة في األنثروبولوجيا الفلسفية 

 الذات بين العقالنية و الالعقالنية 
 عبد الوهاب مطاري 

3718/14 PH 3670 
 -مقدمة في األنثروبولوجيا الفلسفية 

 الذات بين العقالنية و الالعقالنية 
 عبد الوهاب مطاري 

3719/14 PH 3671 
قراءة  - المكان في الشعر العربي فلسفة 

 دراسة -موضوعاتية جمالية 
 حبيب مونسي 



3720/14 PH 3672 
قراءة  - فلسفة المكان في الشعر العربي 

 دراسة -موضوعاتية جمالية 
 حبيب مونسي 

3721/14 PH 3673 
قراءة  - فلسفة المكان في الشعر العربي 

 دراسة -موضوعاتية جمالية 
 حبيب مونسي 

3722/14 PH 3674 
قراءة  - المكان في الشعر العربي فلسفة 

 دراسة -موضوعاتية جمالية 
 حبيب مونسي 

3731/14 PH 3675 
نظرية الرد  - فلسفة إدموند هسرل 

 الفينومينولوجي

نادية بونفقة / تقديم : عبد 

 الرحمن بوقاف 

3732/14 PH 3676 
نظرية الرد  - فلسفة إدموند هسرل 

 الفينومينولوجي

نادية بونفقة / تقديم : عبد 

 الرحمن بوقاف 

3733/14 PH 3677 
نظرية الرد  - إدموند هسرل فلسفة 

 الفينومينولوجي

نادية بونفقة / تقديم : عبد 

 الرحمن بوقاف 

3734/14 PH 3678 
نظرية الرد  - فلسفة إدموند هسرل 

 الفينومينولوجي

نادية بونفقة / تقديم : عبد 

 الرحمن بوقاف 

3863/14 PH 3679  األكسيوماتيك -المصادريات 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

3864/14 PH 3680  األكسيوماتيك -المصادريات 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى

3865/14 PH 3681  األكسيوماتيك -المصادريات 
روبير بالنشى/تر:أد:محمود 

 يعقوبى



3866/14 PH 3682  األكسيوماتيك -المصادريات 
بالنشى/تر:أد:محمود روبير 

 يعقوبى

3891/14 PH 3683  د: لخضر مذبوح دراسات في الفلسفة اإلسالمية 

3892/14 PH 3684  د: لخضر مذبوح دراسات في الفلسفة اإلسالمية 

3893/14 PH 3685  د: لخضر مذبوح دراسات في الفلسفة اإلسالمية 

3894/14 PH 3686  د: لخضر مذبوح دراسات في الفلسفة اإلسالمية 

3999/14 PH 3687 
رائد الواقعية  - غابريال غارسيا ماركيز

 السحرية 

ترجمة و تقديم :     عبد اهللا 

 حمادي 

4000/14 PH 3688 
رائد الواقعية  - غابريال غارسيا ماركيز

 السحرية 

ترجمة و تقديم :     عبد اهللا 

 حمادي 

4001/14 PH 3689 
رائد الواقعية  - غابريال غارسيا ماركيز

 السحرية 

ترجمة و تقديم :     عبد اهللا 

 حمادي 

4002/14 PH 3690 
رائد الواقعية  - غابريال غارسيا ماركيز

 السحرية 

ترجمة و تقديم :     عبد اهللا 

 حمادي 

4282/14 PH 3691 
فلسفة اإلستشراق و أثرها في الصراع 

 الحضاري 
 عبد الرحمن خرشي 

4283/14 PH 3692 
فلسفة اإلستشراق و أثرها في الصراع 

 الحضاري 
 عبد الرحمن خرشي 

4284/14 PH 3693 
فلسفة اإلستشراق و أثرها في الصراع 

 الحضاري 
 عبد الرحمن خرشي 



4285/14 PH 3694 
اإلستشراق و أثرها في الصراع فلسفة 

 الحضاري 
 عبد الرحمن خرشي 

4318/14 PH 3695  د: عبد القادر تومي  األسس الفلسفية للعولمة اإلقتصادية 

4319/14 PH 3696  د: عبد القادر تومي  الفلسفية للعولمة اإلقتصادية األسس 

4320/14 PH 3697  د: عبد القادر تومي  األسس الفلسفية للعولمة اإلقتصادية 

4321/14 PH 3698  د: عبد القادر تومي  الفلسفية للعولمة اإلقتصادية األسس 

4334/14 PH 3699 

تهافت ابن رشد في كتابة تهافت 

 - أسبابه  - آثاره  -مظاهره  - التهافت

أخطاء و مغالطات قراءة نقدية تكشف 

و تناقضات ابن رشد في كتابة تهافت 

 التهافت

 أد: خالد كبير عالل

4335/14 PH 3700 

تهافت ابن رشد في كتابة تهافت 

 - أسبابه  - آثاره  -مظاهره  - التهافت

أخطاء و مغالطات قراءة نقدية تكشف 

و تناقضات ابن رشد في كتابة تهافت 

 التهافت

 أد: خالد كبير عالل

4336/14 PH 3701 

تهافت ابن رشد في كتابة تهافت 

 - أسبابه  - آثاره  -مظاهره  - التهافت

قراءة نقدية تكشف أخطاء و مغالطات 

بن رشد في كتابة تهافت و تناقضات ا

 التهافت

 أد: خالد كبير عالل



4337/14 PH 3702 

تهافت ابن رشد في كتابة تهافت 

 - أسبابه  - آثاره  -مظاهره  - التهافت

أخطاء و مغالطات قراءة نقدية تكشف 

و تناقضات ابن رشد في كتابة تهافت 

 التهافت

 أد: خالد كبير عالل

4338/14 PH 3703 

إشكالية تأسيس الدازين  

)DASEIN في أنطولوجيا مارتن (

 هايدغر 

 أ: لكحل فيصل

4339/14 PH 3704 

إشكالية تأسيس الدازين  

)DASEIN في أنطولوجيا مارتن (

 هايدغر 

 أ: لكحل فيصل

4340/14 PH 3705 

إشكالية تأسيس الدازين  

)DASEIN مارتن ) في أنطولوجيا

 هايدغر 

 أ: لكحل فيصل

4341/14 PH 3706 

إشكالية تأسيس الدازين  

)DASEIN في أنطولوجيا مارتن (

 هايدغر 

 أ: لكحل فيصل

4342/14 PH 3707 
في الحضارة ... في  -النور أفكار من 

 العدل اإللهي ... في األخالق 
 أد: األخضر شريط

4343/14 PH 3708 
في الحضارة ... في  -أفكار من النور 

 العدل اإللهي ... في األخالق 
 أد: األخضر شريط

4344/14 PH 3709 
في الحضارة ... في  -أفكار من النور 

 العدل اإللهي ... في األخالق 
 أد: األخضر شريط

4345/14 PH 3710 
في الحضارة ... في  -النور أفكار من 

 العدل اإللهي ... في األخالق 
 أد: األخضر شريط



4374/14 PH 3711 
دراسات فلسفية في األخالق و السياسة 

 نحو رؤية تحليلية للحالة العربية  -
 د: بليمان عبد القادر 

4375/14 PH 3712 
دراسات فلسفية في األخالق و السياسة 

 نحو رؤية تحليلية للحالة العربية  -
 د: بليمان عبد القادر 

4376/14 PH 3713 
فلسفية في األخالق و السياسة دراسات 

 نحو رؤية تحليلية للحالة العربية  -
 د: بليمان عبد القادر 

4377/14 PH 3714 
دراسات فلسفية في األخالق و السياسة 

 نحو رؤية تحليلية للحالة العربية  -
 د: بليمان عبد القادر 

4378/14 PH 3715 
 - مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية 

 السداسي األول  - العدد السادس عشر 

مدير التحرير : عبد القادر 

 تومي 

4379/14 PH 3716 
 - الحكمة للدراسات الفلسفية مجلة 

 السداسي األول  - العدد السادس عشر 

مدير التحرير : عبد القادر 

 تومي 

4380/14 PH 3717 
 - مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية 

 السداسي األول  - العدد السادس عشر 

التحرير : عبد القادر مدير 

 تومي 

4381/14 PH 3718 
 - مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية 

 السداسي األول  - العدد السادس عشر 

مدير التحرير : عبد القادر 

 تومي 

4398/14 PH 3719 
دراسة  - اإلغتراب عند كارل ماركس 

 تحليلية نقدية 
 أ: وابل نعيمة 



4399/14 PH 3720 
دراسة  - اإلغتراب عند كارل ماركس 

 تحليلية نقدية 
 أ: وابل نعيمة 

4400/14 PH 3721 
دراسة  - اإلغتراب عند كارل ماركس 

 تحليلية نقدية 
 أ: وابل نعيمة 

4401/14 PH 3722 
دراسة  - اإلغتراب عند كارل ماركس 

 تحليلية نقدية 
 أ: وابل نعيمة 

4402/14 PH 3723 
معالم التفكير الفلسفي عند اإلمام ابن 

 الحزم الظاهري 
 د: سعد عبد السالم

4403/14 PH 3724 
معالم التفكير الفلسفي عند اإلمام ابن 

 الحزم الظاهري 
 د: سعد عبد السالم

4404/14 PH 3725 
معالم التفكير الفلسفي عند اإلمام ابن 

 الحزم الظاهري 
 د: سعد عبد السالم

4405/14 PH 3726 
معالم التفكير الفلسفي عند اإلمام ابن 

 الحزم الظاهري 
 د: سعد عبد السالم

4497/14 PH 3727  عبد القادر تومي  وجوه الفلسفة 

4498/14 PH 3728  عبد القادر تومي  وجوه الفلسفة 

4499/14 PH 3729  عبد القادر تومي  وجوه الفلسفة 

4500/14 PH 3730  عبد القادر تومي  وجوه الفلسفة 

5273/14 PH 3731  محمد جديدي الفلسفة اإلغريقية 



5274/14 PH 3732     

5275/14 PH 3733  د: علي عبود المحمداوي الفلسفة و النسوية 

5276/14 PH 3734  د: علي عبود المحمداوي الفلسفة و النسوية 

5277/14 PH 3735 
أسئلة الهوية في  - الكوجيطو المجروح 

 الفلسفة المعاصرة 
 فتحي المسكيني 

5278/14 PH 3736 
أسئلة الهوية في  - المجروح الكوجيطو 

 الفلسفة المعاصرة 
 فتحي المسكيني 

5279/14 PH 3737  د: سلمان البدور  العقل و الفعل في الفلسفة اإلسالمية 

5280/14 PH 3738  د: سلمان البدور  الفعل في الفلسفة اإلسالمية العقل و 

5281/14 PH 3739 
دراسات في  - الطريق إلى الفلسفة 

 بونتي الفلسفي -مشروع ميرلو 
 مخلوف سيد أحمد و أخرون 

5282/14 PH 3740 
دراسات في  - إلى الفلسفة الطريق 

 بونتي الفلسفي -مشروع ميرلو 
 مخلوف سيد أحمد و أخرون 

6007/15 PH 3741 
إبستمولوجيا التركيب و فلسفة التربية 

 عند إدغار موران
 صورية لقاط زيتوني 

6008/15 PH 3742 
إبستمولوجيا التركيب و فلسفة التربية 

 عند إدغار موران
 صورية لقاط زيتوني 

6009/15 PH 3743 
إستراتجيات ما وراء المعرفة في فهم 

 المقروء 
 د: محسن علي عطية 

6010/15 PH 3744 
إستراتجيات ما وراء المعرفة في فهم 

 المقروء 
 د: محسن علي عطية 



6011/15 PH 3745 
إستقصاءات في الفكر العربي و الفلسفة 

 المعاصرة 
 علي محمد اليوسف 

6012/15 PH 3746 
في الفكر العربي و الفلسفة إستقصاءات 

 المعاصرة 
 علي محمد اليوسف 

6013/15 PH 3747  نشوؤها و تطورها  -األراء و المعتقدات
غوستاف لوبون /تر:نبيل أبو 

 مصعب

6014/15 PH 3748  نشوؤها و تطورها  -المعتقدات األراء و
غوستاف لوبون /تر:نبيل أبو 

 مصعب

6015/15 PH 3749 
اإلستشراق المعاصر "ترجمة معاني 

 القرآن الكريم نموذجا"
 د: مصطفى عبد الغنى

6016/15 PH 3750 
اإلستشراق المعاصر "ترجمة معاني 

 القرآن الكريم نموذجا"
 د: مصطفى عبد الغنى

6017/15 PH 3751 
اإلشتغال الجمالي للمعنى األخالقي    

 دراسة في شعرية المدائح النبوية  -
 د:عبد الفتاح شهيد  

6018/15 PH 3752 
اإلشتغال الجمالي للمعنى األخالقي    

 دراسة في شعرية المدائح النبوية  -
 د:عبد الفتاح شهيد  

6019/15 PH 3753 
التاريخ و األسطورة فى محاورات 

 أفالطون 

السيد أحمد أد: مجدى 

 الكيالني 

6020/15 PH 3754 
التاريخ و األسطورة فى محاورات 

 أفالطون 

أد: مجدى السيد أحمد 

 الكيالني 

6021/15 PH 3755 
للحوار و الجدال و الحجاج التأصيل 

 إسالميا 
 د: إحسان عبد المنعم سمارة 

6022/15 PH 3756 
التأصيل للحوار و الجدال و الحجاج 

 إسالميا 
 د: إحسان عبد المنعم سمارة 



6023/15 PH 3757 
شذرات  - التأويل و القراءة و الكتابة 

 فلسفية 
 أ: محمد راضي 

6024/15 PH 3758 
شذرات  - التأويل و القراءة و الكتابة 

 فلسفية 
 أ: محمد راضي 

6025/15 PH 3759 
المعاصرة من الضرورة إلى الحضارة 

 الصيرورة
 أد: علي حسين الجابري

6026/15 PH 3760 
الحضارة المعاصرة من الضرورة إلى 

 الصيرورة
 أد: علي حسين الجابري

6027/15 PH 3761  و الفكر العالمي الحضارة 
د: مصطفى عبد القادر 

 غنيمات 

6028/15 PH 3762  الحضارة و الفكر العالمي 
د: مصطفى عبد القادر 

 غنيمات 

6029/15 PH 3763  د:بوبكر بوخريسة  الدولة و الديمقراطية  -ماكس فيبر 

6030/15 PH 3764  د:بوبكر بوخريسة  الدولة و الديمقراطية  -ماكس فيبر 

6031/15 PH 3765 

الصلة بين علم الكالم و الفلسفة في 

محاوالت لتقويم  -فكر اإلسالمي ال

 علم الكالم و تجديده

أد: عباس محمد حسن 

 سليمان

6032/15 PH 3766 

الصلة بين علم الكالم و الفلسفة في 

محاوالت لتقويم  -الفكر اإلسالمي 

 علم الكالم و تجديده

أد: عباس محمد حسن 

 سليمان

6033/15 PH 3767 
العقل العربي بين التنوير المنتظر و 

 المعادلة الناقصة 
 أد: علي حسين الجابري

6034/15 PH 3768 
العقل العربي بين التنوير المنتظر و 

 المعادلة الناقصة 
 أد: علي حسين الجابري



6035/15 PH 3769 
العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري 

 اإلسالمي و المعاصر

د: محمد بن عايد المشاوية 

 الدوسري

6036/15 PH 3770 
اإلنسانية في الفكر اإلداري العالقات 

 اإلسالمي و المعاصر

د: محمد بن عايد المشاوية 

 الدوسري

6037/15 PH 3771  جون ديوي /تر:وليد شحادة الفردية قديما و حديثا 

6038/15 PH 3772  جون ديوي /تر:وليد شحادة قديما و حديثا الفردية 

6039/15 PH 3773 
 -الفكر السياسي المعاصر               

 آيديولوجيا السياسة
 د: أماني غازي جرار 

6040/15 PH 3774 
 -الفكر السياسي المعاصر               

 آيديولوجيا السياسة
 د: أماني غازي جرار 

6041/15 PH 3775 
الفلسفة األخالقية األفالطونية عند 

 مفكري اإلسالم 
 أد: ناجي التكريتي 

6042/15 PH 3776 
الفلسفة األخالقية األفالطونية عند 

 مفكري اإلسالم 
 أد: ناجي التكريتي 

6043/15 PH 3777 
 -الفلسفة اإلسالمية في القرن العشرين 

 دراسة تحليلية نقدية 
 خولة نمر محمد القصاص 

6044/15 PH 3778 
 -الفلسفة اإلسالمية في القرن العشرين 

 دراسة تحليلية نقدية 
 خولة نمر محمد القصاص 

6045/15 PH 3779 
دراسة نقدية  -الفلسفة اإلسالمية 

 منتخبة
 أد:سعدون محمود الساموك

6046/15 PH 3780 
دراسة نقدية  -الفلسفة اإلسالمية 

 منتخبة
 أد:سعدون محمود الساموك

6047/15 PH 3781 د: الليث صالح محمد عتوم الفلسفة اإلشراقية عند السهروردي 



6048/15 PH 3782 د: الليث صالح محمد عتوم الفلسفة اإلشراقية عند السهروردي 

6049/15 PH 3783 
الفلسفة اإلغريقية و مدارسها من طاليس 

 إلى أبروقلوس
 أد: محمد حسن مهدي بخيت

6050/15 PH 3784 
الفلسفة اإلغريقية و مدارسها من طاليس 

 إلى أبروقلوس
 أد: محمد حسن مهدي بخيت

6051/15 PH 3785 
 -الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم

 الجزء األول 
 إبراهيم مصطفى إبراهيمد: 

6052/15 PH 3786 
 -الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم

 الجزء األول 
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم

6053/15 PH 3787 
الحديثة من كنط إلى رينوفييه الفلسفة 

 (الجزء الثاني )
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم

6054/15 PH 3788 
الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفييه 

 (الجزء الثاني )
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم

6055/15 PH 3789 

الفلسفة السياسية عند ابن أبي الربيع مع 

تحقيق كتابه سلوك المالك في تدبير 

 الممالك

 أد: ناجي التكريتي 

6056/15 PH 3790 

السياسية عند ابن أبي الربيع مع الفلسفة 

تحقيق كتابه سلوك المالك في تدبير 

 الممالك

 أد: ناجي التكريتي 

6057/15 PH 3791 
اإلنسان و المجتمع  - الفلسفة المتوازنة 

 و التاريخ في ضوء النظرية المتوازنة
 د: محمد أحمد عواد

6058/15 PH 3792 
اإلنسان و المجتمع  - الفلسفة المتوازنة 

 و التاريخ في ضوء النظرية المتوازنة
 د: محمد أحمد عواد



6059/15 PH 3793 
اليونانية من طاليس إلى الفلسفة 

 دراسة مصدرية -أفالطون 

أد: مجدى السيد أحمد 

 الكيالني 

6060/15 PH 3794 
الفلسفة اليونانية من طاليس إلى 

 دراسة مصدرية -أفالطون 

أد: مجدى السيد أحمد 

 الكيالني 

6061/15 PH 3795 د: زهير قوتال الفلسفة من التهافت إلى اإلستشكال 

6062/15 PH 3796 د: زهير قوتال الفلسفة من التهافت إلى اإلستشكال 

6063/15 PH 3797 
الفلسفة و الدين في مدينة الفارابي 

 الفاضلة
 أد: عزمي طه السيد أحمد

6064/15 PH 3798 
الفلسفة و الدين في مدينة الفارابي 

 الفاضلة
 أد: عزمي طه السيد أحمد

6065/15 PH 3799  د: ناصر هاشم محمد المدخل إلى فلسفة العلوم 

6066/15 PH 3800  د: ناصر هاشم محمد المدخل إلى فلسفة العلوم 

6067/15 PH 3801 
    المسألة اإلتيقية من خالل كتاب  

 بول ريكور
 أ: سامي الغابري 

6068/15 PH 3802 
المسألة اإلتيقية من خالل كتاب      

 بول ريكور
 أ: سامي الغابري 

6069/15 PH 3803 
المصطلح الفلسفي في النقد و البالغة 

 العربيين
 د: سالم أحمد إدريسو

6070/15 PH 3804 
المصطلح الفلسفي في النقد و البالغة 

 العربيين
 د: سالم أحمد إدريسو

6071/15 PH 3805  د:معروفي العيد جدلية األصل و االنزياح-الهرمينوطيقا 



6072/15 PH 3806  د:معروفي العيد جدلية األصل و االنزياح-الهرمينوطيقا 

6073/15 PH 3807  أد: عزمي طه السيد أحمد مدخل معاصر -الوجه األخر للفلسفة 

6074/15 PH 3808  أد: عزمي طه السيد أحمد مدخل معاصر -الوجه األخر للفلسفة 

6075/15 PH 3809 
البحث عن  -بين الكوني و الخصوصي 

 طبيعة الثقافة تشييد الهويات-البدايات 
 جورنه /تر: إياس حسننيكوال 

6076/15 PH 3810 
البحث عن  -بين الكوني و الخصوصي 

 طبيعة الثقافة تشييد الهويات-البدايات 
 نيكوال جورنه /تر: إياس حسن

6077/15 PH 3811  أد:محمد حسن مهدي بخيت في الفلسفة العامة و األخالق تأمالت 

6078/15 PH 3812  أد:محمد حسن مهدي بخيت تأمالت في الفلسفة العامة و األخالق 

6079/15 PH 3813 
تطور الفكر الفلسفي                      

 من الفلسفة اليونانية إلى المعاصرة -
 أد:عبداهللا شمت المجيدل

6080/15 PH 3814 
تطور الفكر الفلسفي                      

 من الفلسفة اليونانية إلى المعاصرة -
 أد:عبداهللا شمت المجيدل

6081/15 PH 3815  تركيب الثوراة العلمية 
توماس كون/تر:د:ماهر عبد 

 القادر محمد علي



6082/15 PH 3816  تركيب الثوراة العلمية 
توماس كون/تر:د:ماهر عبد 

 القادر محمد علي

6083/15 PH 3817 

جدل فلسفي بين الذات و الموضوع في 

جمال الجدل في  - الحكم الجمالي 

 حرب الفلسفة

 د:إنصاف الربضي

6084/15 PH 3818 

فلسفي بين الذات و الموضوع في جدل 

جمال الجدل في  - الحكم الجمالي 

 حرب الفلسفة

 د:إنصاف الربضي

6085/15 PH 3819 

حقيقة العالم عند فيلسوف العرب و 

مقارنة بين أراء  - فالسفة اليونان 

 الكندي و أفالطون و أرسطو

 أد: عزمي طه السيد أحمد

6086/15 PH 3820 

حقيقة العالم عند فيلسوف العرب و 

مقارنة بين أراء  - فالسفة اليونان 

 الكندي و أفالطون و أرسطو

 أد: عزمي طه السيد أحمد

6087/15 PH 3821  نور الدين علوش في الفلسفة السياسية المعاصرةحوارات 

6088/15 PH 3822 نور الدين علوش حوارات في الفلسفة السياسية المعاصرة 

6089/15 PH 3823 
خطاب األخالق و الهوية في رسائل 

 مقاربة بالغية حجاجية -الجاحط 
 د: محمد مشبال 

6090/15 PH 3824 
خطاب األخالق و الهوية في رسائل 

 مقاربة بالغية حجاجية -الجاحط 
 د: محمد مشبال 



6091/15 PH 3825 
عالم الجمال في الفن و العمارة 

 اإلسالمية 
 د: صفا لطفي األلوسي 

6092/15 PH 3826 
عالم الجمال في الفن و العمارة 

 اإلسالمية 
 د: صفا لطفي األلوسي 

6093/15 PH 3827 
فصول في فلسفة العلوم الفزيائية و 

 اإلنسانية 
 د: حسين على حسن

6094/15 PH 3828 
فصول في فلسفة العلوم الفزيائية و 

 اإلنسانية 
 د: حسين على حسن

6095/15 PH 3829 
من الموروث الحضاري  - فكرة الجسد 

 إلى فلسفة نيتشة

د: هجران عبد اإلله أحمد 

 الصالحي

6096/15 PH 3830 
من الموروث الحضاري  - فكرة الجسد 

 إلى فلسفة نيتشة

عبد اإلله أحمد د: هجران 

 الصالحي

6097/15 PH 3831 
فكرة العدالة ما بين أهم الفالسفة 

 القانون الغربي و الشعر الجاهلي 
 حسن شرف المرتضي 

6098/15 PH 3832 
العدالة ما بين أهم الفالسفة فكرة 

 القانون الغربي و الشعر الجاهلي 
 حسن شرف المرتضي 

6099/15 PH 3833 
فلسفة إدارة الجودة في التربية و التعليم 

 األساليب و الممارسات  - العالي 
 د: هناء محمود القيسي

6100/15 PH 3834 
فلسفة إدارة الجودة في التربية و التعليم 

 األساليب و الممارسات  - العالي 
 د: هناء محمود القيسي

6101/15 PH 3835  التكريتي د:ناجي  فلسفة األخالق عند أبي بكر الرازي 

6102/15 PH 3836  د:ناجي التكريتي  فلسفة األخالق عند أبي بكر الرازي 



6103/15 PH 3837  أد:قيس حاتم هاني الجنابي  فلسفة التأريخ 

6104/15 PH 3838  أد:قيس حاتم هاني الجنابي  فلسفة التأريخ 

6105/15 PH 3839  فلسفة التاريخ عند مسكويه 
أد: عبد الرحمن حسين 

 العزاوي 

6106/15 PH 3840  التاريخ عند مسكويه فلسفة 
أد: عبد الرحمن حسين 

 العزاوي 

6107/15 PH 3841  أد: محمود قمبر  فلسفة التعليم الجامعي 

6108/15 PH 3842  أد: محمود قمبر  فلسفة التعليم الجامعي 

6109/15 PH 3843 
مفاهيم و قيم جديدة  -فلسفة التغيير 

 لعصر حديث
 د: أحمد توفيق حجازي 

6110/15 PH 3844 
مفاهيم و قيم جديدة  -فلسفة التغيير 

 لعصر حديث
 د: أحمد توفيق حجازي 

6111/15 PH 3845  د: علي شناوة آل وادي فلسفة الفن و علم الجمال 

6112/15 PH 3846  د: علي شناوة آل وادي فلسفة الفن و علم الجمال 

6113/15 PH 3847 
فلسفة اللغة عند أفالطون و معه نص 

 محاورة كراتيلوس(دراسة و ترجمة)
 أد:عزمي طه السيد أحمد

6114/15 PH 3848 
فلسفة اللغة عند أفالطون و معه نص 

 محاورة كراتيلوس(دراسة و ترجمة)
 أد:عزمي طه السيد أحمد



6115/15 PH 3849 
دراسة في  -فلسفة اللغة و المنطق 

 فلسفة ستراوسن
 د:السيد عبد الفتاح جاب اهللا

6116/15 PH 3850 
دراسة في  -فلسفة اللغة و المنطق 

 فلسفة ستراوسن
 عبد الفتاح جاب اهللاد:السيد 

6117/15 PH 3851  إبراهيم أبو عواد فلسفة المعلقات العشر 

6118/15 PH 3852  إبراهيم أبو عواد فلسفة المعلقات العشر 

6119/15 PH 3853  د: أحمد عبد الكريم أحمد من اإلجراء إلى النظرية - فلسفة النقد 

6120/15 PH 3854  د: أحمد عبد الكريم أحمد من اإلجراء إلى النظرية - فلسفة النقد 

6121/15 PH 3855 
شتراوس            - كلود ليفي              

 دراسة فكرية -
 إدموند ليتش/تر:ثائر ديب

6122/15 PH 3856 
شتراوس            - كلود ليفي              

 دراسة فكرية -
 إدموند ليتش/تر:ثائر ديب

6123/15 PH 3857  د:حسين على مبادئ المنطق الرمزي 

6124/15 PH 3858  د:حسين على مبادئ المنطق الرمزي 

6125/15 PH 3859 
مبادئ النظام السياسى في اإلسالم      

 و تفكير  تأصيل -
 د: حخالد حربي 

6126/15 PH 3860 
مبادئ النظام السياسى في اإلسالم      

 تأصيل و تفكير  -
 د: حخالد حربي 

6127/15 PH 3861 

مدخل إلى سيميوفزياء المعرفة               

من أنساق الخطاب إلى أنساق  -

 الثقافة 

 د: حسيب الكوش



6128/15 PH 3862 

مدخل إلى سيميوفزياء المعرفة               

من أنساق الخطاب إلى أنساق  -

 الثقافة 

 د: حسيب الكوش

6129/15 PH 3863  أد: عزمي طه السيد أحمد مدخل إلى علم المنطق 

6130/15 PH 3864  أد: عزمي طه السيد أحمد مدخل إلى علم المنطق 

6131/15 PH 3865  د: منذر الشاوي مدخل في فلسفة القانون 

6132/15 PH 3866  د: منذر الشاوي مدخل في فلسفة القانون 

6133/15 PH 3867 
معجم مصطلحات الفلسفة في النقد و 

 البالغة العربيين
 أحمد إدريسود: سالم 

6134/15 PH 3868 
معجم مصطلحات الفلسفة في النقد و 

 البالغة العربيين
 د: سالم أحمد إدريسو

6135/15 PH 3869  د:أمل مبروك مقدمة في الميتافيزيقا 

6136/15 PH 3870  د:أمل مبروك مقدمة في الميتافيزيقا 

6137/15 PH 3871 

نقد العقالنية لدى فيرابند                     

نحو إبستمولوجيا جديدة للعلوم  -

 اإلنسانية 

 د: الخضر شكير

6138/15 PH 3872 

نقد العقالنية لدى فيرابند                     

نحو إبستمولوجيا جديدة للعلوم  -

 اإلنسانية 

 د: الخضر شكير



6139/15 PH 3873 
الفيلسوف ابن رشد الحفيد نقد فكر 

 على ضوء الشرع و العقل و العلم 
 أد: خالد كبير عالل

6140/15 PH 3874 
نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد 

 على ضوء الشرع و العقل و العلم 
 أد: خالد كبير عالل

6141/15 PH 3875 
هموم ثقافية في عصر العولمة               

 دراسات فلسفية تأصيلية  -
 أد: عزمي طه السيد أحمد

6142/15 PH 3876 
هموم ثقافية في عصر العولمة               

 دراسات فلسفية تأصيلية  -
 طه السيد أحمدأد: عزمي 

6143/15 PH 3877  الحياة كنصب أدبي  - نيتشه 
ألكسندر نيهاماس/تر:محمد 

 هشام

6144/15 PH 3878  الحياة كنصب أدبي  - نيتشه 
ألكسندر نيهاماس/تر:محمد 

 هشام

6145/15 PH 3879  د: عارف العطاري  التربية النقدية 

6146/15 PH 3880  د: عارف العطاري  التربية النقدية 

6147/15 PH 3881 

طقوس إعتماد  -التلقين 

'بتاحوتب'الكاهن الفرعوني األكبر 

إلليزابيث هايش و تلقينها أسرار الكهانة 

في مصر القديمة و ألغاز الحياة األبدية 

 إليزابيث هايش-وقائع حقيقية ترويها  -

إليزابيث هايش /تر: أدهم 

 وهيب مطر



6148/15 PH 3882 

وس إعتماد طق -التلقين 

'بتاحوتب'الكاهن الفرعوني األكبر 

إلليزابيث هايش و تلقينها أسرار الكهانة 

في مصر القديمة و ألغاز الحياة األبدية 

 إليزابيث هايش-وقائع حقيقية ترويها  -

إليزابيث هايش /تر: أدهم 

 وهيب مطر

6149/15 PH 3883 

ابن رشد في كتابة تهافت تهافت 

 - أسبابه  - آثاره  -مظاهره  - التهافت

قراءة نقدية تكشف أخطاء و مغالطات 

و تناقضات ابن رشد في كتابة تهافت 

 التهافت

 اد: خالد كبير عالل

6150/15 PH 3884 

ابن رشد في كتابة تهافت تهافت 

 - أسبابه  - آثاره  -مظاهره  - التهافت

قراءة نقدية تكشف أخطاء و مغالطات 

و تناقضات ابن رشد في كتابة تهافت 

 التهافت

 اد: خالد كبير عالل

6151/15 PH 3885  أد: عبد األمير األعسم دراسات في اإلستشراق 

6152/15 PH 3886  أد: عبد األمير األعسم دراسات في اإلستشراق 

6153/15 PH 3887 

الصلة بين علم الكالم و الفلسفة في 

محاوالت لتقويم  -الفكر اإلسالمي 

 علم الكالم و تجديده

أد: عباس محمد حسن 

 سليمان

6154/15 PH 3888 

الصلة بين علم الكالم و الفلسفة في 

محاوالت لتقويم  -الفكر اإلسالمي 

 علم الكالم و تجديده

أد: عباس محمد حسن 

 سليمان



6155/15 PH 3889 

سؤال النهضة عند الشيخ                       

    1889عبد الحميد ابن باديس        

 م 1940 -

 د: لطيفة عميرة

6156/15 PH 3890 

سؤال النهضة عند الشيخ                       

    1889عبد الحميد ابن باديس        

 م 1940 -

 د: لطيفة عميرة

6157/15 PH 3891  فيلون السكندري بين الفلسفة و الدين 
أد: محدى السيد أحمد 

 الكيالني 

6158/15 PH 3892  فيلون السكندري بين الفلسفة و الدين 
أد: محدى السيد أحمد 

 الكيالني 

6159/15 PH 3893 

مخالفة الفالسفة المسلمين لطبيعيات 

 -و آثرها -مظاهرها  -القرآن الكريم 

 و أسبابها

 أد: خالد كبير عالل

6160/15 PH 3894 

الفالسفة المسلمين لطبيعيات مخالفة 

 -و آثرها -مظاهرها  -القرآن الكريم 

 و أسبابها

 أد: خالد كبير عالل

6161/15 PH 3895  أد: عزمي طه السيد أحمد مدخل إلى التصوف اإلسالمي 

6162/15 PH 3896  أد: عزمي طه السيد أحمد مدخل إلى التصوف اإلسالمي 

6163/15 PH 3897  نشوؤها و تطورها  -األراء و المعتقدات
غوستاف لوبون /تر:نبيل أبو 

 مصعب

6164/15 PH 3898  نشوؤها و تطورها  -المعتقدات األراء و
غوستاف لوبون /تر:نبيل أبو 

 مصعب

6165/15 PH 3899 
التحيز و الموضوعية في العلوم اإلنسانية 

 رؤية إدوارد سعيد  -
 وسام بورزق



6166/15 PH 3900 
الموضوعية في العلوم اإلنسانية التحيز و 

 رؤية إدوارد سعيد  -
 وسام بورزق

6167/15 PH 3901 
الرؤية التوحيدية إلى العالم و صلتها 

 بالتكامل المعرفي عند أبي حامد الغزالي 
 نصر الدين بن سراي

6168/15 PH 3902 
الرؤية التوحيدية إلى العالم و صلتها 

 بالتكامل المعرفي عند أبي حامد الغزالي 
 نصر الدين بن سراي

6169/15 PH 3903 
استقراءات  -عقالنية الحداثة المؤيدة 

 في تفكيك ( أعمال د.طه عبد الرحمن

أ:محمد أحمد الصغير على 

 عيد

6170/15 PH 3904 
استقراءات  -عقالنية الحداثة المؤيدة 

 في تفكيك ( أعمال د.طه عبد الرحمن

أ:محمد أحمد الصغير على 

 عيد

6171/15 PH 3905  رؤية جديدة -مدخل إلى الفلسفة 

أد: حربي عباس عطيتو 

محمود/أد: عباس محمد 

 حسن سليمان

6172/15 PH 3906  رؤية جديدة -مدخل إلى الفلسفة 

أد: حربي عباس عطيتو 

محمود/أد: عباس محمد 

 حسن سليمان

6173/15 PH 3907 غيريش فروم/تر:سالم خير بك جوهر اإلنسان 

6174/15 PH 3908 غيريش فروم/تر:سالم خير بك جوهر اإلنسان 

6175/15 PH 3909 غيريش فروم/تر:سالم خير بك جوهر اإلنسان 



6176/15 PH 3910 
 -المجلد األول  - العقل في التاريخ  

 من محاضرات في فلسفة التاريخ

هيجل /تر:إمام      عبد الفتاح 

 إمام

6177/15 PH 3911 
 -المجلد األول  - العقل في التاريخ  

 في فلسفة التاريخمن محاضرات 

هيجل /تر:إمام      عبد الفتاح 

 إمام

6178/15 PH 3912 
 -المجلد األول  - العقل في التاريخ  

 من محاضرات في فلسفة التاريخ

هيجل /تر:إمام      عبد الفتاح 

 إمام

6179/15 PH 3913 
مناهج التفكير و قواعد البحث في 

 العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 
 د: محمد شيا 

6180/15 PH 3914 
مناهج التفكير و قواعد البحث في 

 العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 
 د: محمد شيا 

6181/15 PH 3915  د: ماجد عرسان الكيالني  التربية و العولمة 

6182/15 PH 3916  د: ماجد عرسان الكيالني  التربية و العولمة 

6183/15 PH 3917  د: ماجد عرسان الكيالني  التربية و العولمة 

6184/15 PH 3918  د: ماجد عرسان الكيالني  التربية و العولمة 

6185/15 PH 3919 

مابعد الحداثة -الحداثة  - قضايا التنوير 

المجتمع المني -العقالنية -العلمانية -

 اللبيرالية-

 د: عدنان عويد 



6186/15 PH 3920 

مابعد الحداثة -الحداثة  - قضايا التنوير 

المجتمع المني -العقالنية -العلمانية -

 اللبيرالية-

 د: عدنان عويد 

6187/15 PH 3921 

مابعد الحداثة -الحداثة  - قضايا التنوير 

المجتمع المني -العقالنية -العلمانية -

 اللبيرالية-

 د: عدنان عويد 

6188/15 PH 3922  د:نعيمة شومان بداية و نهاية  -العولمة 

6189/15 PH 3923  د:نعيمة شومان بداية و نهاية  -العولمة 

6190/15 PH 3924  د:نعيمة شومان بداية و نهاية  -العولمة 

6191/15 PH 3925 
المكان و -أنشتين غاليلو و ننيوين 

 النسبية

فرانسواز باليبار/تر:د: سامي 

 أدهم

6192/15 PH 3926 
المكان و -أنشتين غاليلو و ننيوين 

 النسبية

فرانسواز باليبار/تر:د: سامي 

 أدهم

6193/15 PH 3927 
وثائق من األصول  - األيديولوجية 

 الفلسفية 

ميشيل فاديه/تر:د:أمينة رشيد 

 سيد البحراوي

6194/15 PH 3928     

6195/15 PH 3929     

6196/15 PH 3930     



6197/15 PH 3931  طيب تيزيني  بيان في النهضة و التنوير العربي 

6198/15 PH 3932  طيب تيزيني  بيان في النهضة و التنوير العربي 

6199/15 PH 3933  د: أيوب أبو دية علماء النهضة األوروبية 

6200/15 PH 3934  د: أيوب أبو دية علماء النهضة األوروبية 

6201/15 PH 3935  محمد إقبال  تجديد التفكير الديني 

6202/15 PH 3936  محمد إقبال  تجديد التفكير الديني 

6203/15 PH 3937  فلسفة العلم في القرن العشرين 
دونالد جيليز /تر: د: حسين 

 علي 

6204/15 PH 3938  فلسفة العلم في القرن العشرين 
دونالد جيليز /تر: د: حسين 

 علي 

6205/15 PH 3939  مرسيا الياد/تر:عادل العوا المقدس و العادي 

6206/15 PH 3940  مرسيا الياد/تر:عادل العوا المقدس و العادي 

6207/15 PH 3941 
النظرية األبيستمولوجية  -نظرية القوة 

 للقوة 
 عالء هاشم مناف

6208/15 PH 3942 
النظرية األبيستمولوجية  -نظرية القوة 

 للقوة 
 هاشم منافعالء 

6209/15 PH 3943 مقاالت في األناسة 
كلود ليفي شتراوس /تر:د: 

 حسن قبيسي 



6210/15 PH 3944 مقاالت في األناسة 
كلود ليفي شتراوس /تر:د: 

 حسن قبيسي 

6211/15 PH 3945     

6212/15 PH 3946     

6213/15 PH 3947 
الفن و السياسة في فلسفة         

 هربرت ماركيوز

حنان مصطفى        عبد      

 الرحيم 

6214/15 PH 3948 
الفن و السياسة في فلسفة         

 هربرت ماركيوز

حنان مصطفى        عبد      

 الرحيم 

6215/15 PH 3949 
الفن و السياسة في فلسفة         

 هربرت ماركيوز

حنان مصطفى        عبد      

 الرحيم 

6216/15 PH 3950 
الفن و السياسة في فلسفة         

 هربرت ماركيوز

حنان مصطفى        عبد      

 الرحيم 

6217/15 PH 3951 
الفن و السياسة في فلسفة         

 هربرت ماركيوز

حنان مصطفى        عبد      

 الرحيم 

6218/15 PH 3952  الفيزياء و الفلسفة 
فيرنر هايزينبيرغ/تر:صالح 

 حاتم

6219/15 PH 3953  نبيل عبد اللطيف نماذج نيتشوية  - فلسفة القيم 

6220/15 PH 3954 نبيل عبد اللطيف نماذج نيتشوية  - القيم  فلسفة 

6221/15 PH 3955  نبيل عبد اللطيف نماذج نيتشوية  - فلسفة القيم 

6222/15 PH 3956  د: زيد عباس كريم الفلسفة األخالقية  -اسبينوزا 



6223/15 PH 3957  د: زيد عباس كريم الفلسفة األخالقية  -اسبينوزا 

6224/15 PH 3958  د: زيد عباس كريم الفلسفة األخالقية  -اسبينوزا 

6225/15 PH 3959  د: زيد عباس كريم الفلسفة األخالقية  -اسبينوزا 

6226/15 PH 3960 
تطور الجدل بعد هيجل                        

 المجلد األول  -جدل الفكر  -
 د: إمام عبد الفتاح إمام 

6227/15 PH 3961 
تطور الجدل بعد هيجل                        

 المجلد األول  -جدل الفكر  -
 د: إمام عبد الفتاح إمام 

6228/15 PH 3962 
تطور الجدل بعد هيجل                        

 المجلد األول  -جدل الفكر  -
 د: إمام عبد الفتاح إمام 

6229/15 PH 3963  تطور هيجل الروحي 

ريتشارد كرونر و 

أخرون/تر:د:إمام    عبد الفتاح 

 إمام

6230/15 PH 3964  تطور هيجل الروحي 

ريتشارد كرونر و 

أخرون/تر:د:إمام    عبد الفتاح 

 إمام

6231/15 PH 3965  تطور هيجل الروحي 

ريتشارد كرونر و 

أخرون/تر:د:إمام    عبد الفتاح 

 إمام

6232/15 PH 3966 د: زينب محمود الخضيري  فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 

6233/15 PH 3967 د: زينب محمود الخضيري  فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 



6234/15 PH 3968 د: زينب محمود الخضيري  فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 

6235/15 PH 3969 
رد على فلسفة البؤس - الفلسفة بؤس 

 لبرودون

كارل ماركس /تر:محمد 

 مستجير مصطفى

6236/15 PH 3970 
رد على فلسفة البؤس - بؤس الفلسفة 

 لبرودون

كارل ماركس /تر:محمد 

 مستجير مصطفى

6237/15 PH 3971  هيجل و الديمقراطية 
ميشيل متياس /تر:أد: إمام 

 عبد الفتاح إمام

6238/15 PH 3972  هيجل و الديمقراطية 
ميشيل متياس /تر:أد: إمام 

 عبد الفتاح إمام

6239/15 PH 3973  هيجل و الديمقراطية 
ميشيل متياس /تر:أد: إمام 

 عبد الفتاح إمام

6240/15 PH 3974  الفنومنولوجيا و المسألة المثالية 
إدموند هسرل /تر:محمد 

 محسن الزارعي

6241/15 PH 3975  الفنومنولوجيا و المسألة المثالية 
إدموند هسرل /تر:محمد 

 محسن الزارعي

6242/15 PH 3976  الفنومنولوجيا و المسألة المثالية 
إدموند هسرل /تر:محمد 

 محسن الزارعي

6243/15 PH 3977 
دعوة للفلسفة            -أرسطو         

 (كتاب مفقود لألرسطو)
 تر:عبد الغفار مكاوي



6244/15 PH 3978 
دعوة للفلسفة            -أرسطو         

 (كتاب مفقود لألرسطو)
 تر:عبد الغفار مكاوي

6245/15 PH 3979 
دعوة للفلسفة            -أرسطو         

 (كتاب مفقود لألرسطو)
 تر:عبد الغفار مكاوي

6246/15 PH 3980 
هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ 

 المجلد الثاني  -

هيجل /تر:إمام      عبد الفتاح 

 إمام

6247/15 PH 3981 
هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ 

 المجلد الثاني  -

هيجل /تر:إمام      عبد الفتاح 

 إمام

6248/15 PH 3982 
هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ 

 المجلد الثاني  -

هيجل /تر:إمام      عبد الفتاح 

 إمام

6249/15 PH 3983 
من هيجل إلى ماركس                    

 التصور المادي للتاريخ  -
 سالمة كيلة

6250/15 PH 3984 
من هيجل إلى ماركس                    

 التصور المادي للتاريخ  -
 سالمة كيلة

6251/15 PH 3985 
من هيجل إلى ماركس                    

 التصور المادي للتاريخ  -
 سالمة كيلة

6252/15 PH 3986  د: محمد آيت حمو الدين و السياسة في فلسفة الفارابي 

6253/15 PH 3987  د: محمد آيت حمو الدين و السياسة في فلسفة الفارابي 

6254/15 PH 3988 
قراءة في جدلية  - نقد العقل اإلصالحي 

 الفكر العراقي الحديث 
 رسول محمد رسول

6255/15 PH 3989 
قراءة في جدلية  - نقد العقل اإلصالحي 

 الفكر العراقي الحديث 
 رسول محمد رسول



6256/15 PH 3990     

6257/15 PH 3991     

6258/15 PH 3992     

6259/15 PH 3993     

6260/15 PH 3994     

6261/15 PH 3995  د: عبد المنعم الحفني  موسوعة فالسفة و متصوفة اليهودية 

6262/15 PH 3996  د: عبد المنعم الحفني  موسوعة فالسفة و متصوفة اليهودية 

6263/15 PH 3997 

دراسة ممهدة لفهم  - اللغة المنسية 

األحالم و الحكايات العجيبة و 

 األساطير 

إيريش فروم/تر:محمود منقذ 

 الهاشمي 

6264/15 PH 3998 

دراسة ممهدة لفهم  - المنسية اللغة 

األحالم و الحكايات العجيبة و 

 األساطير 

إيريش فروم/تر:محمود منقذ 

 الهاشمي 

6265/15 PH 3999 
منزلة كانط في مدرسة  - التنوير و النقد 

 فرانكفورت 
 د: محسن الخوني 

6266/15 PH 4000 
منزلة كانط في مدرسة  - التنوير و النقد 

 فرانكفورت 
 د: محسن الخوني 

6267/15 PH 4001 
فكرة  -المدخل إلى علم الجمال 

 الجمال
 هيجل /تر:جورج طرابيشي

6268/15 PH 4002 
فكرة  -المدخل إلى علم الجمال 

 الجمال
 هيجل /تر:جورج طرابيشي



6269/15 PH 4003  د: حسين علي  رؤية جديدة  - فلسفة الفن 

6270/15 PH 4004  د: حسين علي  رؤية جديدة  - فلسفة الفن 

6271/15 PH 4005  د: حسين علي  رؤية جديدة  - فلسفة الفن 

6272/15 PH 4006  د: حسين علي  رؤية جديدة  - فلسفة الفن 

6273/15 PH 4007  و التأويل المفرط التأويل 
أمبرتو إيكو /تر: ناصر 

 الحلواني 

6274/15 PH 4008  التأويل و التأويل المفرط 
أمبرتو إيكو /تر: ناصر 

 الحلواني 

6275/15 PH 4009     

6276/15 PH 4010 
دراسة في بعض  -مسالك المعنى 

 أنساق الثقافة العربية
 سعيد بنكراد

6277/15 PH 4011 
دراسة في بعض  -مسالك المعنى 

 أنساق الثقافة العربية
 سعيد بنكراد

6278/15 PH 4012  د: عصام عبد اهللا الفلسفية للعولمة األسس 

6279/15 PH 4013  د: عصام عبد اهللا األسس الفلسفية للعولمة 

6280/15 PH 4014     

6281/15 PH 4015     

6282/15 PH 4016 محسن صخري  فوكو قارئا لديكارت 



6283/15 PH 4017 محسن صخري  فوكو قارئا لديكارت 

6284/15 PH 4018 محسن صخري  فوكو قارئا لديكارت 

6285/15 PH 4019 
إشكالية الحداثة في الفلسفة اإلسالمية 

 دراسة وصفية  -المعاصرة 
 د: رواء محمود حسين 

6286/15 PH 4020 
إشكالية الحداثة في الفلسفة اإلسالمية 

 دراسة وصفية  -المعاصرة 
 د: رواء محمود حسين 

6287/15 PH 4021 
الفلسفة الهلنستية و  -تاريخ الفلسفة 

 الرومانية 
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

6288/15 PH 4022 
الفلسفة الهلنستية و  -تاريخ الفلسفة 

  الرومانية
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

6289/15 PH 4023  د: محمود علي الكبسي  قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

6290/15 PH 4024  د: محمود علي الكبسي  قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر 

6291/15 PH 4025 
العقل و  -الغزالي و اإلسماعيليون 

 السلطة في إسالم العصر الوسيط 

فاروق ميثا/تر: سيف الدين 

 القصير 

6292/15 PH 4026 
العقل و  -و اإلسماعيليون الغزالي 

 السلطة في إسالم العصر الوسيط 

فاروق ميثا/تر: سيف الدين 

 القصير 

6293/15 PH 4027 
حفريات تأويلية في الخطاب اإلصالحي 

 العربي 
 د: محمد الحداد

6294/15 PH 4028 
حفريات تأويلية في الخطاب اإلصالحي 

 العربي 
 د: محمد الحداد



6295/15 PH 4029 
خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي 

 معالم في مشروع آخر-المعاصر 
 د: سهيل الحبيب

6296/15 PH 4030 
خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي 

 معالم في مشروع آخر-المعاصر 
 د: سهيل الحبيب

6297/15 PH 4031 
نقد "المنعطف  - الفلسفة و اللغة 

 اللغوي "في الفلسفة المعاصرة 
 د: الزواوي بغوره

6298/15 PH 4032 
نقد "المنعطف  - الفلسفة و اللغة 

 اللغوي "في الفلسفة المعاصرة 
 د: الزواوي بغوره

6299/15 PH 4033 
آفاق النهضة العربية و مستقبل اإلنسان 

 في مهب العولمة
 أبو يعرب المرزوقي 

6300/15 PH 4034 
آفاق النهضة العربية و مستقبل اإلنسان 

 في مهب العولمة
 أبو يعرب المرزوقي 

6301/15 PH 4035 
القراءة و  -نظريات التفكير اإلسالمي 

 المناهج 
 سعيد الشبلي 

6302/15 PH 4036 
القراءة و  -نظريات التفكير اإلسالمي 

 المناهج 
 سعيد الشبلي 

6303/15 PH 4037 
جدلية الديني و  - الدين و اإليديولوجيا 

 السياسي في اإلسالم و في الماركسية 
 محمد الرحموني 

6304/15 PH 4038 
جدلية الديني و  - الدين و اإليديولوجيا 

 السياسي في اإلسالم و في الماركسية 
 محمد الرحموني 

6305/15 PH 4039 

تحرير الوعي اإلسالمي                    

نحو الخروج من السياجات الدوغمائية -

 المغلقة 

 محمد أركون/تر:هاشم صالح



6306/15 PH 4040 

تحرير الوعي اإلسالمي                    

نحو الخروج من السياجات الدوغمائية -

 المغلقة 

 محمد أركون/تر:هاشم صالح

6307/15 PH 4041 ابو يعرب المرزوقي  الوعي العربي بقضايا األمة 

6308/15 PH 4042 ابو يعرب المرزوقي  الوعي العربي بقضايا األمة 

6309/15 PH 4043 
جدلية الدين و السياسة في - الفتنة 

 اإلسالم المبكر
 هشام جعيط

6310/15 PH 4044 
جدلية الدين و السياسة في - الفتنة 

 اإلسالم المبكر
 هشام جعيط

6311/15 PH 4045  الغفار نصر عبد  إشكاليات النهضة و معوقاتها 

6312/15 PH 4046  عبد الغفار نصر  إشكاليات النهضة و معوقاتها 

6313/15 PH 4047  د: عبد المنعم الحفني  موسوعة فالسفة و متصوفة اليهودية 

6314/15 PH 4048  د: عبد المنعم الحفني  موسوعة فالسفة و متصوفة اليهودية 

6315/15 PH 4049  د: جميل موسى النجار  فلسفة التاريخ 

6316/15 PH 4050  د: جميل موسى النجار  فلسفة التاريخ 

6317/15 PH 4051 
العصر الوسيط و  -تاريخ الفلسفة 

 الجزء الثالث- النهضة  
 اميل برهييه/تر:جورج طرابيشي

6318/15 PH 4052 
العصر الوسيط و  -تاريخ الفلسفة 

 الجزء الثالث- النهضة  
 برهييه/تر:جورج طرابيشياميل 



6319/15 PH 4053 
اإليروس و المقدس                       

 دراسة أنثروبولوجية تحليلية -
 الزهرة إبراهيم

6320/15 PH 4054 
           اإليروس و المقدس            

 دراسة أنثروبولوجية تحليلية -
 الزهرة إبراهيم

6321/15 PH 4055  د: محمد عباس  أفالطون و األسطورة 

6322/15 PH 4056  د: محمد عباس  أفالطون و األسطورة 

6323/15 PH 4057 

رواد المعرفة عبر القرون                     

 -من أرخميدس حتى هاوكينج       -

 الجزء األول

د:كلفورد أ.بكوفر/تر:د:إيمان 

 نوري الجنابي

6324/15 PH 4058 

رواد المعرفة عبر القرون                     

 -من أرخميدس حتى هاوكينج       -

 الجزء األول

د:كلفورد أ.بكوفر/تر:د:إيمان 

 نوري الجنابي

6325/15 PH 4059 

رواد المعرفة عبر القرون                     

 -من أرخميدس حتى هاوكينج       -

 الجزء األول

د:كلفورد أ.بكوفر/تر:د:إيمان 

 نوري الجنابي

6326/15 PH 4060   جون غريبين/تر:شوقي جالل 2001 -  1543تاريخ العلم 

6327/15 PH 4061   غريبين/تر:شوقي جاللجون  2001 -  1543تاريخ العلم 

6328/15 PH 4062 محمد أركون/تر:هاشم صالح أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ 

6329/15 PH 4063 محمد أركون/تر:هاشم صالح أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ 

6330/15 PH 4064  د: مشحن زيد التميمي  فلسفة التاريخ عند ابن رشد 



6331/15 PH 4065  د: مشحن زيد التميمي  فلسفة التاريخ عند ابن رشد 

6332/15 PH 4066 محمد سليمان حسن  دراسات في الفلسفة األوروبية 

6333/15 PH 4067 محمد سليمان حسن  دراسات في الفلسفة األوروبية 

6334/15 PH 4068 سليمان حسن محمد  دراسات في الفلسفة األوروبية 

6335/15 PH 4069 محمد سليمان حسن  دراسات في الفلسفة األوروبية 

6336/15 PH 4070 
عن العلمانية كإشكالية  -  2هرطقات

 إسالمية - إسالمية 
 جورج طرابيشي

6337/15 PH 4071 
عن العلمانية كإشكالية  -  2هرطقات

 إسالمية - إسالمية 
 جورج طرابيشي

6338/15 PH 4072  مداخل الفلسفة المعاصرة 
أندريه نواراي و أخرون 

 /تر:خليل أحمد خليل

6339/15 PH 4073  مداخل الفلسفة المعاصرة 
أندريه نواراي و أخرون 

 /تر:خليل أحمد خليل

6340/15 PH 4074 جاك فونتاني/تر:د: علي أسعد سمياء المرئي 

6341/15 PH 4075 جاك فونتاني/تر:د: علي أسعد سمياء المرئي 

6342/15 PH 4076  الفزياء و الفلسفة 
فيرنر هايزينبيرغ/تر:صالح 

 حاتم



6343/15 PH 4077  الفزياء و الفلسفة 
فيرنر هايزينبيرغ/تر:صالح 

 حاتم

6344/15 PH 4078 فن الوجود 
إيريش فروم/تر:إيناس نبيل 

 سليمان

6345/15 PH 4079 فن الوجود 
إيريش فروم/تر:إيناس نبيل 

 سليمان

6346/15 PH 4080 
دراسة في الفكر - السلطة المثقف و 

 الفلسفي الفرنسي المعاصر
 محمد الشيخ

6347/15 PH 4081 
دراسة في الفكر - المثقف و السلطة 

 الفلسفي الفرنسي المعاصر
 محمد الشيخ

6348/15 PH 4082  ريمون غوش السياسية في العهد السقراطيالفلسفة 

6349/15 PH 4083 ريمون غوش الفلسفة السياسية في العهد السقراطي 

6350/15 PH 4084 
عن الديمقراطية و العلمانية و هرطقات 

 الحداثة و الممانعة العربية 
 جورج طرابيشي

6351/15 PH 4085 
هرطقات عن الديمقراطية و العلمانية و 

 الحداثة و الممانعة العربية 
 جورج طرابيشي

6352/15 PH 4086 
دراسات مختارة في الفلسفة الغربية 

 المعاصرة 
 أد: عبد األمير الشمرى

6353/15 PH 4087 
دراسات مختارة في الفلسفة الغربية 

 المعاصرة 
 أد: عبد األمير الشمرى

6354/15 PH 4088  أد: علي حسين الجابري األصول و المبادئ -علم المنطق 



6355/15 PH 4089  أد: علي حسين الجابري األصول و المبادئ -علم المنطق 

6356/15 PH 4090 
           مدخل إلى الفلسفة             

 من سقراط إلى كونت -
 آالن/تر:سلمان حرفوش

6357/15 PH 4091 
مدخل إلى الفلسفة                        

 من سقراط إلى كونت -
 آالن/تر:سلمان حرفوش

6358/15 PH 4092 
 -األصولي و استحالة التأصيل الفكر 

 نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي 
 محمد أركون/تر:هاشم صالح

6359/15 PH 4093 
 -الفكر األصولي و استحالة التأصيل 

 نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي 
 محمد أركون/تر:هاشم صالح

6360/15 PH 4094  اإلنقالب الكبير 
روجيه غارودي/تر:سلمان 

 خرفوش

6361/15 PH 4095  اإلنقالب الكبير 
روجيه غارودي/تر:سلمان 

 خرفوش

6362/15 PH 4096  اإلنقالب الكبير 
روجيه غارودي/تر:سلمان 

 خرفوش

6363/15 PH 4097 فن الوجود 
إيريش فروم /تر: إيناس نبيل 

 سليمان 

6364/15 PH 4098 فن الوجود 
إيريش فروم /تر: إيناس نبيل 

 سليمان 

6365/15 PH 4099 
العقل العربي بين التنوير المنتظر و 

 المعادلة الناقصة 
 أد: علي حسين الجابري



6366/15 PH 4100 
العقل العربي بين التنوير المنتظر و 

 المعادلة الناقصة 
 حسين الجابريأد: علي 

6367/15 PH 4101 
 -األساطير المؤسسة لإلسالم السياسي 

 الجزء الثاني 
 صالح سالم

6368/15 PH 4102 
 -األساطير المؤسسة لإلسالم السياسي 

 الجزء الثاني 
 صالح سالم

6369/15 PH 4103  سالمة كيلة اإلسالم في سياقه التاريخي 

6370/15 PH 4104  سالمة كيلة اإلسالم في سياقه التاريخي 

6371/15 PH 4105 
- موضوعات مفتاحية  - الفلسفة 

 المعرفة،األخالق،العقل،الدين،السياسة

جوليان باجيني/تر:أديب 

 يوسف شيش

6372/15 PH 4106 
- موضوعات مفتاحية  - الفلسفة 

 المعرفة،األخالق،العقل،الدين،السياسة

باجيني/تر:أديب جوليان 

 يوسف شيش

6373/15 PH 4107 

اإليديولوجية على المحك                    

فصول جديدة في تحليل اإليديولوجية  -

 و نقدها

 ناصيف نصار

6374/15 PH 4108 

اإليديولوجية على المحك                    

فصول جديدة في تحليل اإليديولوجية  -

 و نقدها

 ناصيف نصار

6375/15 PH 4109 
فلسفة البنيوية و ما  -ما فوق البنيوية 

 بعدها 

ريتشرد هارلند/تر:لحسن 

 أحمامة



6376/15 PH 4110 
فلسفة البنيوية و ما  -ما فوق البنيوية 

 بعدها 

ريتشرد هارلند/تر:لحسن 

 أحمامة

6377/15 PH 4111 أد: عبد األمير األعسم من تاريخ الفلسفة العربية في اإلسالم 

6378/15 PH 4112 أد: عبد األمير األعسم من تاريخ الفلسفة العربية في اإلسالم 

6379/15 PH 4113 أبو نصر الفارابي الرسائل الفلسفية الصغرى 

6380/15 PH 4114 الفارابيأبو نصر  الرسائل الفلسفية الصغرى 

6381/15 PH 4115 فرانك إيفرار /تر:الزهرة رميج تيمات و دراسات  -ألبير كامو 

6382/15 PH 4116 فرانك إيفرار /تر:الزهرة رميج تيمات و دراسات  -ألبير كامو 

6383/15 PH 4117     

6384/15 PH 4118  علي محمدإسبر ماهية الوعي الفلسفي 

6385/15 PH 4119  علي محمدإسبر ماهية الوعي الفلسفي 

6386/15 PH 4120 

تفسير غير عربي لإلسالم و اإلنسان و 

روائع أفكار الرئيس علي -الحضارة

 عزت بيجوفيتش

 رشا أحمد باكير

6387/15 PH 4121 

تفسير غير عربي لإلسالم و اإلنسان و 

روائع أفكار الرئيس علي -الحضارة

 عزت بيجوفيتش

 رشا أحمد باكير



6388/15 PH 4122 

تفسير غير عربي لإلسالم و اإلنسان و 

روائع أفكار الرئيس علي -الحضارة

 عزت بيجوفيتش

 رشا أحمد باكير

6389/15 PH 4123 

غير عربي لإلسالم و اإلنسان و تفسير 

روائع أفكار الرئيس علي -الحضارة

 عزت بيجوفيتش

 رشا أحمد باكير

6390/15 PH 4124 

مشروع الذات المقهورة - فلسفة التحرير

قراءة لكتاب الفيلسوف المكسيكي -

 ريكو دوسيل 

 د:فريال حسن خليفة

6391/15 PH 4125 

مشروع الذات المقهورة - فلسفة التحرير

قراءة لكتاب الفيلسوف المكسيكي -

 ريكو دوسيل 

 د:فريال حسن خليفة

6392/15 PH 4126  كريم مروة قراءات معاصرة في قضايا فكرية 

6393/15 PH 4127  كريم مروة قراءات معاصرة في قضايا فكرية 

6394/15 PH 4128  د:فؤاد زكرياء التفكير العلمي 

6395/15 PH 4129  د:فؤاد زكرياء التفكير العلمي 

6396/15 PH 4130  الفكر العلمي الجديد 
غاستون باشالر/تر:د:عادل 

 العوا

6397/15 PH 4131  الفكر العلمي الجديد 
باشالر/تر:د:عادل غاستون 

 العوا



6398/15 PH 4132 
بين اإلنسان و -في فلسفة ميشال فوكو

 الحيوان خيط رفيع
 د: رايس زواوي

6399/15 PH 4133 
بين اإلنسان و -ميشال فوكوفي فلسفة 

 الحيوان خيط رفيع
 د: رايس زواوي

6400/15 PH 4134  بول دافيز/تر:هالة العوري  اهللا و الفزياء الحديثة 

6401/15 PH 4135  دافيز/تر:هالة العوري بول  اهللا و الفزياء الحديثة 

6402/15 PH 4136  العقالنية التطبيقية 
غاستون باشالر/تر:د:بسام 

 هاشم

6403/15 PH 4137  العقالنية التطبيقية 
غاستون باشالر/تر:د:بسام 

 هاشم

6404/15 PH 4138 كيوم مورانو/تر:فاروق الحميد شوبنهور 

6405/15 PH 4139 كيوم مورانو/تر:فاروق الحميد شوبنهور 

6406/15 PH 4140  حدث اآلخر - المركزية نقد 
سيليفيان آغاسانسكي/تر: 

 د:منذر عياشي

6407/15 PH 4141  حدث اآلخر - نقد المركزية 
سيليفيان آغاسانسكي/تر:  

 د:منذر عياشي



6408/15 PH 4142 معجم أفالطون 
جان فرانسوا -يرسونلوك ب

 برادو/تر:منى الشاعر

6409/15 PH 4143 معجم أفالطون 
جان فرانسوا -لوك بيرسون

 برادو/تر:منى الشاعر

6410/15 PH 4144  في سبيل حوار الحضارات 
روجيه جارودي /تر:د:عادل 

 العوا

6411/15 PH 4145  د: أحمد أبو زيد هوية الثقافة العربية 

6412/15 PH 4146 
دراسة في  -مغامرة العقل األولى 

 األسطورة ، سوريا ، أرض الرافدين  
 السواحفراس 

6413/15 PH 4147 
دراسة في  -مغامرة العقل األولى 

 األسطورة ، سوريا ، أرض الرافدين  
 فراس السواح

6414/15 PH 4148 

من أجل الثقافة  -المنطق إغواء 

الفلسفية و العلمية الحديثة و الدقيقة و 

 المبسطة

كريستوف دروسر/تر:هاني 

 صالح

6415/15 PH 4149 

من أجل الثقافة  -إغواء المنطق 

الفلسفية و العلمية الحديثة و الدقيقة و 

 المبسطة

كريستوف دروسر/تر:هاني 

 صالح

6416/15 PH 4150 إيريش فروم/تر:محمد حبيب كينونة اإلنسان 

6417/15 PH 4151 إيريش فروم/تر:محمد حبيب كينونة اإلنسان 



6418/15 PH 4152 إيريش فروم/تر:محمد حبيب كينونة اإلنسان 

6419/15 PH 4153 إيريش فروم/تر:محمد حبيب كينونة اإلنسان 

6420/15 PH 4154 إيريش فروم/تر:محمد حبيب كينونة اإلنسان 

6421/15 PH 4155 أوشو/تر:متيم الضايع اإلنسان الجديد 

6422/15 PH 4156 أوشو/تر:متيم الضايع اإلنسان الجديد 

6423/15 PH 4157 
دور الميتافيزيقيا في بناء النظرية العلمية 

 كارل بوبر (أنموذجا)   -
 د: حسن حسين صديق

6424/15 PH 4158  العقالنية 
جون كوتنغهام/تر: محمود 

 منقد الهاشمي

6425/15 PH 4159 
المكان و داللته الجمالية في شعر 

 شيركوبيكس
 صباح األنبارى

6426/15 PH 4160 د: عيسى الشماس الثقافة و التربية في مواجهة العولمة 

6427/15 PH 4161 
سبر  - أوديسا التعددية الثقافية 

 السياسات الدولية الجديدة في التنوع

كيمليكا/تر:د:إمام عبد ويل  

 الفتاح إمام

6428/15 PH 4162 
سبر  - أوديسا التعددية الثقافية 

 السياسات الدولية الجديدة في التنوع

ويل كيمليكا/تر:د:إمام عبد 

 الفتاح إمام



6429/15 PH 4163 
الحياة الرياضية في المجتمع            

 المفهوم و األبعاد -
 د: أديب خضور

6430/15 PH 4164 
الحياة الرياضية في المجتمع            

 المفهوم و األبعاد -
 د: أديب خضور

6704/15 PH 4165 افالطون 
جان فرانسوا  ماتيي/تر:حبيب     

 نصر اهللا نصر اهللا

6705/15 PH 4166 افالطون 
جان فرانسوا  ماتيي/تر:حبيب     

 نصر اهللا نصر اهللا

6711/15 PH 4167 
العقل في الحضارة العربية اإلسالمية 

 خالل القرن الثالث الهجري

أد: كفاح يحي صالح 

 العسكري

6954/15 PH 4168 
العقل و النص عند الفالسفة و 

 المتكلمين
 سيف الدين ماجدي

6955/15 PH 4169 
العقل و النص عند الفالسفة و 

 المتكلمين
 سيف الدين ماجدي

6956/15 PH 4170  الصحوة لهدف حياتك - أرض جديدة 
إيكهارت تول /تر:علي 

 مصطفى حسين

6957/15 PH 4171     

6961/15 PH 4172 
إشكالية اإلستبداد و الفساد في الفكر و 

 التاريخ السياسي اإلسالمي 

د:عبد الحميد        أبو     

 سليمان

6962/15 PH 4173 
إشكالية اإلستبداد و الفساد في الفكر و 

 التاريخ السياسي اإلسالمي 

د:عبد الحميد        أبو     

 سليمان



6963/15 PH 4174 
إشكالية اإلستبداد و الفساد في الفكر و 

 التاريخ السياسي اإلسالمي 

د:عبد الحميد        أبو    

 سليمان

6964/15 PH 4175 
إشكالية اإلستبداد و الفساد في الفكر و 

 التاريخ السياسي اإلسالمي 

د:عبد الحميد        أبو     

 سليمان

6965/15 PH 4176 

لماذا ال يفهم  -جدلية التصوف مع هو 

البعض معنى التصوف ؟ما العالقة بين 

 صوف المظهر؟صفاء الجوهر و 

 د: نبيل طعمة

6966/15 PH 4177 

لماذا ال يفهم  -جدلية التصوف مع هو 

البعض معنى التصوف ؟ما العالقة بين 

 صفاء الجوهر و صوف المظهر؟

 د: نبيل طعمة

6967/15 PH 4178 
المكان و داللته الجمالية في شعر 

 شيركوبيكس
 صباح األنبارى

6968/15 PH 4179 
المكان و داللته الجمالية في شعر 

 شيركوبيكس
 صباح األنبارى

6969/15 PH 4180     

6970/15 PH 4181   نص فلسفي   - في الوجود و الماهية 
المولى محمد مهدي بن أبي 

 ذر النراقي 

6971/15 PH 4182   نص فلسفي   - في الوجود و الماهية 
المولى محمد مهدي بن أبي 

 ذر النراقي 

6972/15 PH 4183   نص فلسفي   - في الوجود و الماهية 
المولى محمد مهدي بن أبي 

 ذر النراقي 



6973/15 PH 4184  د: محمد بن موسى بابا عمي  اإلسالم و صراع الحضارات 

6974/15 PH 4185  د: محمد بن موسى بابا عمي  و صراع الحضارات اإلسالم 

6975/15 PH 4186  د: محمد بن موسى بابا عمي  اإلسالم و صراع الحضارات 

6982/15 PH 4187 
المعاصر في التحليل النفسي اإلنسان 

 الفرويدي 
 د: فيصل عباس 

6983/15 PH 4188 
اإلنسان المعاصر في التحليل النفسي 

 الفرويدي 
 د: فيصل عباس 

7064/15 PH 4189 
روائع أفكار الدكتور علي  -تتفلسف ال 

 الوردي

عالء  - عبد العليم الشلفي 

 الدين آل رشي

7065/15 PH 4190     

7066/15 PH 4191 

مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

 األخضر قويدريد: 

7067/15 PH 4192 

مشكلة اإلتحاد و التعالي في عقيدة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

 د: األخضر قويدري

7068/15 PH 4193 

اإلتحاد و التعالي في عقيدة مشكلة 

دراسة - الشيخ محي الدين بن العربي 

 في وحدة الوجود 

 د: األخضر قويدري



7069/15 PH 4194  د: تهامي العبدولي أزمة المعرفة الدينية 

7070/15 PH 4195  د: تهامي العبدولي أزمة المعرفة الدينية 

7071/15 PH 4196  د: تهامي العبدولي أزمة المعرفة الدينية 

7072/15 PH 4197  د: تهامي العبدولي أزمة المعرفة الدينية 

7073/15 PH 4198  د: أمل مبروك األسطورة و اإليديولوجيا 

7074/15 PH 4199  د: أمل مبروك األسطورة و اإليديولوجيا 

7075/15 PH 4200  د: أمل مبروك األسطورة و اإليديولوجيا 

7076/15 PH 4201     

7077/15 PH 4202     

7078/15 PH 4203     

7079/15 PH 4204     

7080/15 PH 4205     



7081/15 PH 4206     

7082/15 PH 4207     

7083/15 PH 4208 محمد علي ديركيد:هيفرو  العقل في نصوص الصوفية 

7084/15 PH 4209 د:هيفرو محمد علي ديركي العقل في نصوص الصوفية 

7085/15 PH 4210 
حوارات مع  -جدلية المعرفة و السياسة 

 إلياس مرقص
 جاد الكريم الجباعي 

7086/15 PH 4211 
حوارات مع  -جدلية المعرفة و السياسة 

 إلياس مرقص
 جاد الكريم الجباعي 

7087/15 PH 4212 
حوارات مع  -جدلية المعرفة و السياسة 

 إلياس مرقص
 جاد الكريم الجباعي 

7088/15 PH 4213 
حوارات مع  -جدلية المعرفة و السياسة 

 إلياس مرقص
 جاد الكريم الجباعي 

7089/15 PH 4214 

المعاد عند الفالسفة المسلمين           

مقاربة  -من الكندي إلى ابن رشد  -

 تحليلية /نقدية

 د: إياد كريم الصالحي

7090/15 PH 4215 

المعاد عند الفالسفة المسلمين           

مقاربة  -من الكندي إلى ابن رشد  -

 تحليلية /نقدية

 د: إياد كريم الصالحي

7091/15 PH 4216 

رواد المعرفة عبر القرون                       

 -من أرخميدس حتى هاوكينج       -

 الجزء األول

د: كلفورد أ.بكوفر/تر:د: إيمان 

 نوري الجنابي



7092/15 PH 4217 

رواد المعرفة عبر القرون                       

 -     من أرخميدس حتى هاوكينج  -

 الجزء األول

د: كلفورد أ.بكوفر/تر:د: إيمان 

 نوري الجنابي

7093/15 PH 4218 

رواد المعرفة عبر القرون                       

 -من أرخميدس حتى هاوكينج       -

 الجزء األول

د: كلفورد أ.بكوفر/تر:د: إيمان 

 نوري الجنابي

7094/15 PH 4219 

رواد المعرفة عبر القرون                       

 -من أرخميدس حتى هاوكينج       -

 الجزء األول

د: كلفورد أ.بكوفر/تر:د: إيمان 

 نوري الجنابي

7095/15 PH 4220 

رواد المعرفة عبر القرون                       

 -من أرخميدس حتى هاوكينج       -

 الجزء الثالث

د: كلفورد أ.بكوفر/تر:د: إيمان 

 نوري الجنابي

7096/15 PH 4221 

رواد المعرفة عبر القرون                       

 -      من أرخميدس حتى هاوكينج -

 الجزء الثالث

د: كلفورد أ.بكوفر/تر:د: إيمان 

 نوري الجنابي

7097/15 PH 4222  مورزا/تر:عياد عيد- سيرجي قره التالعب بالوعي 

7098/15 PH 4223  مورزا/تر:عياد عيد- قره سيرجي التالعب بالوعي 

7106/15 PH 4224  أد:علي شناوة وادي فلسفة الفن و علم الجمال 

7107/15 PH 4225  أد:علي شناوة وادي فلسفة الفن و علم الجمال 

7108/15 PH 4226 

من - المجلد األول  - األعمال الكاملة 

الجزء األول          -النقل إلى العقل 

علوم القرآن                            -

 ( من المحمول إلى الحامل )

 د: حسن حنفي 



7109/15 PH 4227 

من - المجلد األول  - األعمال الكاملة 

الجزء األول          -النقل إلى العقل 

علوم القرآن                            -

 ( من المحمول إلى الحامل )

 د: حسن حنفي 

7110/15 PH 4228 

من -المجلد الثاني  - الكاملة األعمال 

الجزء الثاني          -النقل إلى العقل 

علوم الحديث                         ( -

 من نقد السند إلى نقد المتن )

 د: حسن حنفي 

7111/15 PH 4229 

من -المجلد الثاني  - الكاملة األعمال 

الجزء الثاني          -النقل إلى العقل 

علوم الحديث                         ( -

 من نقد السند إلى نقد المتن )

 د: حسن حنفي 

7112/15 PH 4230 

صاغ األسطورة و  -العقل اإلنساني 

دراسة في األساطير  -عن الخالق بحث 

 العالمية 

 د: يحيى سليمان قسام

7113/15 PH 4231 

صاغ األسطورة و  -العقل اإلنساني 

دراسة في األساطير  -بحث عن الخالق 

 العالمية 

 د: يحيى سليمان قسام

7114/15 PH 4232 

صاغ األسطورة و  -العقل اإلنساني 

دراسة في األساطير  -بحث عن الخالق 

 العالمية 

 د: يحيى سليمان قسام

7115/15 PH 4233  بيار ماشيري/تر:د: سامي أدهم الفلسفة و العلوم - كونت 



7116/15 PH 4234  بيار ماشيري/تر:د: سامي أدهم الفلسفة و العلوم - كونت 

7117/15 PH 4235 جدلية الزمن 
غاستون باشالر/تر:د: خليل 

 أحمد خليل 

7118/15 PH 4236 جدلية الزمن 
غاستون باشالر/تر:د: خليل 

 أحمد خليل 

7119/15 PH 4237  ماهر حمادي  بين النسبية و الصوفية -الوجود 

7120/15 PH 4238  ماهر حمادي  بين النسبية و الصوفية -الوجود 

7121/15 PH 4239 
الرؤية اإلستشراقية للفلسفة اإلسالمية 

 عند هنري كوربان
 زهير بن كتفي 

7122/15 PH 4240 
اإلستشراقية للفلسفة اإلسالمية الرؤية 

 عند هنري كوربان
 زهير بن كتفي 

7123/15 PH 4241 د: عبد الحكيم الكعبي  التعددية الفكرية و شرعية اإلختالف 

7124/15 PH 4242  د: عبد الحكيم الكعبي  الفكرية و شرعية اإلختالفالتعددية 

7125/15 PH 4243  جان موريل /تر:د: بيار خباز فيكتور هوغو الفيلسوف 



7126/15 PH 4244  موريل /تر:د: بيار خبازجان  فيكتور هوغو الفيلسوف 

7127/15 PH 4245  د: عبد اللطيف الصديقي  أبعاده و بنيته - الزمان 

7128/15 PH 4246  اللطيف الصديقي د: عبد  أبعاده و بنيته - الزمان 

7129/15 PH 4247  فلسفة التجسد 
فواز محمد        عبد       

 الخالق 

7130/15 PH 4248  فلسفة التجسد 
فواز محمد        عبد       

 الخالق 

7131/15 PH 4249 د: الطيب تيزيني  إستكشاف أسئلة الفكر العربي الراهنة 

7132/15 PH 4250 د: الطيب تيزيني  إستكشاف أسئلة الفكر العربي الراهنة 

7135/15 PH 4251 
بين أفالطون  - صورة الحاكم الفيلسوف 

 و بعض فالسفة اإلسالم
 د: أحمد عرفات القاضي

7136/15 PH 4252 
بين أفالطون  - الحاكم الفيلسوف صورة 

 و بعض فالسفة اإلسالم
 د: أحمد عرفات القاضي

7137/15 PH 4253 
الرجل الذي جرؤ على  -سقراط 

 السؤال 
كورا ميسن /تر:محمود محمود 



7138/15 PH 4254 
الرجل الذي جرؤ على  -سقراط 

 السؤال 
كورا ميسن /تر:محمود محمود 

7139/15 PH 4255  مدخل لقراءة أفالطون 
ألكسندر كواريه/تر: عبد 

 المجيد أبو النجا

7140/15 PH 4256  مدخل لقراءة أفالطون 
ألكسندر كواريه/تر: عبد 

 المجيد أبو النجا

7141/15 PH 4257  مدخل لقراءة أفالطون 
كواريه/تر: عبد ألكسندر  

 المجيد أبو النجا

7142/15 PH 4258 فرانك إيفرار /تر:الزهرة رميج تيمات و دراسات  -ألبير كامو 

7143/15 PH 4259 إيفرار /تر:الزهرة رميجفرانك  تيمات و دراسات  -ألبير كامو 

7144/15 PH 4260 فرانك إيفرار /تر:الزهرة رميج تيمات و دراسات  -ألبير كامو 

7145/15 PH 4261 د: إبراهيم فاضل  لقاءات الفالسفة 

7146/15 PH 4262 د: إبراهيم فاضل  لقاءات الفالسفة 

7147/15 PH 4263  فيليب فرانك /تر:محمد العبد بين الفزياء و الفلسفة 



7148/15 PH 4264  فيليب فرانك /تر:محمد العبد بين الفزياء و الفلسفة 

7149/15 PH 4265     

7150/15 PH 4266     

7151/15 PH 4267 
العلمية ....ضرورة لتطوير الثقافة 

 المجتمع و معايشة العصر
 د: منير علي الجنزوري 

7152/15 PH 4268 
الثقافة العلمية ....ضرورة لتطوير 

 المجتمع و معايشة العصر
 د: منير علي الجنزوري 

7153/15 PH 4269 
المثقف و شبكة  -أنطقة المحرم 

 عالقات السلطة
 سعد محمد رحيم

7154/15 PH 4270 
المثقف و شبكة  -أنطقة المحرم 

 عالقات السلطة
 سعد محمد رحيم

7155/15 PH 4271 
 2000الرحلة األولى  - الفلسفة تبحث 

 م524 - ق.م 
 د: إبراهيم فاضل 

7156/15 PH 4272 
 524الرحلة الثانية     - الفلسفة تبحث 

 م1057 -م 
 د: إبراهيم فاضل 

7157/15 PH 4273 
 2000الرحلة األولى  - الفلسفة تبحث 

 م524 - ق.م 
 د: إبراهيم فاضل 

7158/15 PH 4274 
 524الرحلة الثانية     - الفلسفة تبحث 

 م1057 -م 
 د: إبراهيم فاضل 

7159/15 PH 4275  دستور األثينيين 
أرسطو/تر:األب أوغسطينس 

 بربارة



7160/15 PH 4276  دستور األثينيين 
أرسطو/تر:األب أوغسطينس 

 بربارة

7161/15 PH 4277  أفالطون/تر:األب جرجي بربارة الثيئيتتس 

7162/15 PH 4278  أفالطون/تر:األب جرجي بربارة الثيئيتتس 

7163/15 PH 4279   السفسطائي 
أفالطون/تر: أوغست دييس 

 /األب فؤادجرجي بربارة

7164/15 PH 4280   السفسطائي 
أفالطون/تر: أوغست دييس 

 /األب فؤادجرجي بربارة

7165/15 PH 4281 
نحو تأسيس  -المعرفة األولى 

 إنثروبولوجيا ثقافية إسالمية 
 كفاح جرار 

7166/15 PH 4282 
نحو تأسيس  -المعرفة األولى 

 إنثروبولوجيا ثقافية إسالمية 
 كفاح جرار 

7167/15 PH 4283 
المنهج و البيان و  - نقض الفلسفة 

 إشكاليات العقل و الدين 
 كفاح جرار 

7168/15 PH 4284 
المنهج و البيان و  - نقض الفلسفة 

 إشكاليات العقل و الدين 
 كفاح جرار 

7169/15 PH 4285 
المنهج و البيان و  - نقض الفلسفة 

 إشكاليات العقل و الدين 
 كفاح جرار 

7175/15 PH 4286 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الحب -
 د: زكريا إبراهيم 



7176/15 PH 4287 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الحب -
 د: زكريا إبراهيم 

7177/15 PH 4288 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الحياة  -
 د: زكريا إبراهيم 

7178/15 PH 4289 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الحياة -
 د: زكريا إبراهيم 

7179/15 PH 4290 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الحياة -
 د: زكريا إبراهيم 

7180/15 PH 4291 د: عيسى الشماس الثقافة و التربية في مواجهة العولمة 

7184/15 PH 4292 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الفلسفة-
 د: زكريا إبراهيم 

7185/15 PH 4293 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الفلسفة-
 د: زكريا إبراهيم 

7186/15 PH 4294 
مشكالت فلسفية معاصرة                 

 مشكلة الفلسفة-
 د: زكريا إبراهيم 

7187/15 PH 4295  للحارث بن أسد المحاسبي رحلة اإلنسان إلى عالم األخرة  -التوهم 

7188/15 PH 4296  للحارث بن أسد المحاسبي رحلة اإلنسان إلى عالم األخرة  -التوهم 

7189/15 PH 4297  للحارث بن أسد المحاسبي رحلة اإلنسان إلى عالم األخرة  -التوهم 

7190/15 PH 4298  للحارث بن أسد المحاسبي رحلة اإلنسان إلى عالم األخرة  -التوهم 

7191/15 PH 4299  للحارث بن أسد المحاسبي رحلة اإلنسان إلى عالم األخرة  -التوهم 



7215/15 PH 4300  أد: حسن حنفي  تحليل المضمون -الوحي و الواقع 

7216/15 PH 4301  أد: حسن حنفي  تحليل المضمون -الوحي و الواقع 

7217/15 PH 4302  أد: حسن حنفي  تحليل المضمون -الوحي و الواقع 

7218/15 PH 4303     

7219/15 PH 4304     

7220/15 PH 4305     

7221/15 PH 4306  اتجاهات العقالنية في الكالم اإلسالمي 
د: غالم حسين إبراهيمي 

 ديناني و أخرون

7222/15 PH 4307  اتجاهات العقالنية في الكالم اإلسالمي 
د: غالم حسين إبراهيمي 

 ديناني و أخرون

7223/15 PH 4308  العقل الباطن يستطيع كل شيء 
جون كيهو/تر:عمار المير 

 أحمد

7224/15 PH 4309  العقل الباطن يستطيع كل شيء 
جون كيهو/تر:عمار المير 

 أحمد

7225/15 PH 4310  العقل الباطن يستطيع كل شيء 
جون كيهو/تر:عمار المير 

 أحمد

7266/15 PH 4311 
إشكالية المنهج الفلسفي في الخطاب 

 النقدي التشكيلي المعاصر 

محمود الدين د: فاروق 

 العلوان 

7267/15 PH 4312 
إشكالية المنهج الفلسفي في الخطاب 

 النقدي التشكيلي المعاصر 

د: فاروق محمود الدين 

 العلوان 



7274/15 PH 4313  حوار عابر لألطلسي  - اإلدراك ثورة 
ستانيسالف غروف و 

 أخرون/تر:د: نواف القنطار 

7275/15 PH 4314  حوار عابر لألطلسي  - ثورة اإلدراك 
ستانيسالف غروف و 

 أخرون/تر:د: نواف القنطار 

7276/15 PH 4315  حوار عابر لألطلسي  - ثورة اإلدراك 
ستانيسالف غروف و 

 أخرون/تر:د: نواف القنطار 

7288/15 PH 4316  عصر التحليل  -فالسفة القرن العشرين 
مورتون وايت/تر:أديب يوسف 

 شيش

7289/15 PH 4317  عصر التحليل  -فالسفة القرن العشرين 
مورتون وايت/تر:أديب يوسف 

 شيش

7290/15 PH 4318  عصر التحليل  -فالسفة القرن العشرين 
مورتون وايت/تر:أديب يوسف 

 شيش

7291/15 PH 4319  الشعور المأسوي بالحياة 
ميغيل ده أونامونو/تر:علي 

 إبراهيم أشقر

7292/15 PH 4320  الشعور المأسوي بالحياة 
ميغيل ده أونامونو/تر:علي 

 إبراهيم أشقر

7293/15 PH 4321  الشعور المأسوي بالحياة 
ميغيل ده أونامونو/تر:علي 

 إبراهيم أشقر

7297/15 PH 4322  جهينة الحموي  من أسرار المشاعر اإلنسانية 



7298/15 PH 4323  جهينة الحموي  من أسرار المشاعر اإلنسانية 

7316/15 PH 4324  جدلية الدين و األخالق 
مصطفى ملكيان/تر:أحمد 

 القبانجي

7317/15 PH 4325     

7318/15 PH 4326     

7327/15 PH 4327  محمد إقبال  تجديد التفكير الديني 

7328/15 PH 4328  محمد إقبال  تجديد التفكير الديني 

7341/15 PH 4329  غاستون بوتول /تر:عادل زعيتر فلسفته اإلجتماعية  - ابن خلدون 

7342/15 PH 4330  غاستون بوتول /تر:عادل زعيتر فلسفته اإلجتماعية  - ابن خلدون 

7343/15 PH 4331  غاستون بوتول /تر:عادل زعيتر فلسفته اإلجتماعية  - ابن خلدون 

7344/15 PH 4332     

7357/15 PH 4333  فريد الزاهي  الصورة و اآلخر 

7358/15 PH 4334     



7359/15 PH 4335     

7360/15 PH 4336     

7361/15 PH 4337  إبراهيم محمود دراسة - الجسد البغيض للمرأة 

7362/15 PH 4338  إبراهيم محمود دراسة - الجسد البغيض للمرأة 

7363/15 PH 4339     

7364/15 PH 4340     

7365/15 PH 4341  عبد الباقي مفتاح  الحقائق الوجودية الكبرى 

7366/15 PH 4342  عبد الباقي مفتاح  الحقائق الوجودية الكبرى 

7367/15 PH 4343  عبد الباقي مفتاح  الحقائق الوجودية الكبرى 

7368/15 PH 4344     

7377/15 PH 4345 
الفلسفة العربية اإلسالمية                    

 الكالم و المشائية و التصوف-

د:توفيق - سعد بيفد:أرثور 

 سلوم 

7378/15 PH 4346 
الفلسفة العربية اإلسالمية                    

 الكالم و المشائية و التصوف-

د:توفيق - د:أرثور سعد بيف

 سلوم 

7379/15 PH 4347     

7380/15 PH 4348     



7381/15 PH 4349 
الفرويدية و نقد الحضارة المعاصرة 

 (بروميثيوس مشيد الحضارة)
 د: فيصل عباس 

7382/15 PH 4350 
الفرويدية و نقد الحضارة المعاصرة 

 (بروميثيوس مشيد الحضارة)
 عباس د: فيصل 

7383/15 PH 4351     

7384/15 PH 4352     

7385/15 PH 4353     

7386/15 PH 4354  رغداء زيدان  ضد النماذج المفروضة 

7387/15 PH 4355  رغداء زيدان  ضد النماذج المفروضة 

7388/15 PH 4356     

7389/15 PH 4357     

7406/15 PH 4358 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكالت البنية  -
 د: زكريا إبراهيم 

7407/15 PH 4359 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكالت البنية  -
 د: زكريا إبراهيم 

7408/15 PH 4360 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكالت البنية  -
 د: زكريا إبراهيم 

7409/15 PH 4361 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 المشكلة الخلقية -
 د: زكريا إبراهيم 



7410/15 PH 4362 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 المشكلة الخلقية -
 د: زكريا إبراهيم 

7411/15 PH 4363 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 المشكلة الخلقية -
 د: زكريا إبراهيم 

7425/15 PH 4364 
دراسات  -أطياف األيديولوجيا العربية 

 نقدية في الفكر و السياسة 
  جاد الكريم الجباعي

7426/15 PH 4365 
دراسات  -أطياف األيديولوجيا العربية 

 نقدية في الفكر و السياسة 
 جاد الكريم الجباعي 

7427/15 PH 4366 
دراسات  -األيديولوجيا العربية أطياف 

 نقدية في الفكر و السياسة 
 جاد الكريم الجباعي 

7432/15 PH 4367 
دراسات في الرموز و  - لعبة الترميز 

 اللغة و األسطورة 
 د: عبد الهادي عبد الرحمن

7433/15 PH 4368 
دراسات في الرموز و  - لعبة الترميز 

 اللغة و األسطورة 
 د: عبد الهادي عبد الرحمن

7434/15 PH 4369  جورج عوض تأمالت حول تطور الفكر اإلنساني 

7435/15 PH 4370 أحمد حيدر الجمالية و الميتافيزيقيا 

7436/15 PH 4371 أحمد حيدر الجمالية و الميتافيزيقيا 

7437/15 PH 4372 حيدر أحمد الجمالية و الميتافيزيقيا 

7438/15 PH 4373 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة اإلنسان  -
 د: زكريا إبراهيم 

7439/15 PH 4374 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة اإلنسان  -
 د: زكريا إبراهيم 



7440/15 PH 4375 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة اإلنسان  -
 د: زكريا إبراهيم 

7441/15 PH 4376 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة الحرية -
 د: زكريا إبراهيم 

7442/15 PH 4377 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة الحرية -
 د: زكريا إبراهيم 

7443/15 PH 4378 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة الحرية -
 د: زكريا إبراهيم 

7444/15 PH 4379  د: سعيد بن صالح الرقيب التفكير اإليجابي في ضوء السنة النبوية 

7445/15 PH 4380  د: سعيد بن صالح الرقيب التفكير اإليجابي في ضوء السنة النبوية 

7446/15 PH 4381  د: سعيد بن صالح الرقيب التفكير اإليجابي في ضوء السنة النبوية 

7453/16 PH 4382 
مقابسات  -تشريح العقل الغربي 

 فلسفية في النظر و العمل 
 زهير الخويلدي 

7454/16 PH 4383 
مقابسات  -تشريح العقل الغربي 

 فلسفية في النظر و العمل 
 زهير الخويلدي 

7455/16 PH 4384  عبد القادر فيدوح التجربة الجمالية في الفكر العربي 

7456/16 PH 4385  عبد القادر فيدوح التجربة الجمالية في الفكر العربي 

7457/16 PH 4386 
جدل العالقة بين الذات  -األنا و العالم 

 و الموضوع في الفلسفة الحديثة 
 د: باقر ابراهيم حسين



7458/16 PH 4387 
جدل العالقة بين الذات  -األنا و العالم 

 و الموضوع في الفلسفة الحديثة 
 د: باقر ابراهيم حسين

7459/16 PH 4388  عباس عبد جاسم جماليات الخروج على سلطة النموذج 

7460/16 PH 4389  عباس عبد جاسم جماليات الخروج على سلطة النموذج 

7461/16 PH 4390 

النظام المعرفي للعلوم اإلنسانية لدى 

األناجيل األربعة "دراسة  -ميشال فوكو 

 نقدية"

 د: رايس زواوي

7462/16 PH 4391 

النظام المعرفي للعلوم اإلنسانية لدى 

األناجيل األربعة "دراسة  -ميشال فوكو 

 نقدية"

 د: رايس زواوي

7463/16 PH 4392  ماهر حمادي  بين النسبية و الصوفية -الوجود 

7464/16 PH 4393  ماهر حمادي  بين النسبية و الصوفية -الوجود 

7465/16 PH 4394 
المنهج و البيان و  - نقض الفلسفة 

 إشكاليات العقل و الدين 
 كفاح جرار 

7466/16 PH 4395 
المنهج و البيان و  - نقض الفلسفة 

 إشكاليات العقل و الدين 
 كفاح جرار 

7467/16 PH 4396 

المعاد عند الفالسفة المسلمين           

من الكندي إلى ابن رشد       -

 "مقاربة تحليلة نقدية "

 كريم الصالحيد: إياد  



7468/16 PH 4397 

المعاد عند الفالسفة المسلمين           

من الكندي إلى ابن رشد       -

 "مقاربة تحليلة نقدية "

 د: إياد كريم الصالحي

7469/16 PH 4398  اليوغي: راما شاراكا اليوغا و تعاليم الروحانية الشرقية فلسفة 

7470/16 PH 4399  اليوغي: راما شاراكا فلسفة اليوغا و تعاليم الروحانية الشرقية 

7471/16 PH 4400 
- موضوعات مفتاحية  - الفلسفة 

 المعرفة،األخالق،العقل،الدين،السياسة

جوليان باجيني/تر:أديب 

 يوسف شيش

7472/16 PH 4401 
- موضوعات مفتاحية  - الفلسفة 

 المعرفة،األخالق،العقل،الدين،السياسة

جوليان باجيني/تر:أديب 

 يوسف شيش

7473/16 PH 4402  ماكس فيبر و مفارقات العقل الحديث 
فيليب راينو /تر:محمد 

 جديدي 

7474/16 PH 4403  ماكس فيبر و مفارقات العقل الحديث 
فيليب راينو /تر:محمد 

 جديدي 

7475/16 PH 4404  ماكس فيبر و مفارقات العقل الحديث 
فيليب راينو /تر:محمد 

 جديدي 

7476/16 PH 4405 
دراسة  - الحداثة و استبعاد األخر 

 أركيولوجية في جدل العقالنية و الجنون
 عمر بوجليدة

7477/16 PH 4406 
دراسة  - الحداثة و استبعاد األخر 

 أركيولوجية في جدل العقالنية و الجنون
 عمر بوجليدة

7478/16 PH 4407  قراءات في فلسفة العلوم 
باروخ برودي/تر:د: نجيب 

 الحصادي



7479/16 PH 4408  قراءات في فلسفة العلوم 
باروخ برودي/تر:د: نجيب 

 الحصادي

7480/16 PH 4409 

جدلية الدين و السياسة في الفلسفة 

 - اإلسالمية                               

 دولة الشريعة عند ابن سينا 

 د: علي عباس مراد

7481/16 PH 4410 

جدلية الدين و السياسة في الفلسفة 

 - اإلسالمية                               

 دولة الشريعة عند ابن سينا 

 د: علي عباس مراد

7482/16 PH 4411 
في النفس و الجسد                           

 بحث في الفلسفة المعاصرة  -
 د: محمود فهمي زيدان

7483/16 PH 4412 
في النفس و الجسد                           

 بحث في الفلسفة المعاصرة  -
 د: محمود فهمي زيدان

7484/16 PH 4413  د: أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

7485/16 PH 4414  د: أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ 

7486/16 PH 4415 نور الدين علوش حوارات في الفلسفة السياسية المعاصرة 

7487/16 PH 4416 نور الدين علوش حوارات في الفلسفة السياسية المعاصرة 

7488/16 PH 4417  شارف عباس  بنديتو كروتشه و الجمالية 

7489/16 PH 4418  شارف عباس  بنديتو كروتشه و الجمالية 

7490/16 PH 4419  محمد بالورين د: محمد اإلنسان بين القيمة و النمطية 



7491/16 PH 4420  د: محمد محمد بالورين اإلنسان بين القيمة و النمطية 

7492/16 PH 4421  البحث عن اليقين -هوسرل 
ليشيك كوالكوفسكي/تر: 

 شريف مبروكي

7493/16 PH 4422  البحث عن اليقين -هوسرل 
ليشيك كوالكوفسكي/تر: 

 شريف مبروكي

7494/16 PH 4423 
بعض مظاهر التفاعل  - اللغة و المعرفية 

 المعرفي بين اللسانيات و علم النفس 

مختبر العلوم منشورات 

 المعرفية 

7495/16 PH 4424 
بعض مظاهر التفاعل  - اللغة و المعرفية 

 المعرفي بين اللسانيات و علم النفس 

منشورات مختبر العلوم 

 المعرفية 

7496/16 PH 4425  هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر:مجاهد     

 عبد المنعم مجاهد

7497/16 PH 4426  هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر:مجاهد     

 عبد المنعم مجاهد

7498/16 PH 4427 
في فلسفة الحضارة                    

 الغربية ) -اإلسالمية  - (اليونانية 
 د: أحمد محمود صبحي

7499/16 PH 4428 
في فلسفة الحضارة                    

 الغربية ) -اإلسالمية  - (اليونانية 
 د: أحمد محمود صبحي

7500/16 PH 4429  علي محمد إسبر ماهية الوعي الفلسفي 



7501/16 PH 4430  علي محمد إسبر ماهية الوعي الفلسفي 

7502/16 PH 4431 
في معنى التاريخ عند نيتشه                   

 سؤال األصل و مشروع التأويل -
 د: مراد قواسمي 

7503/16 PH 4432 
في معنى التاريخ عند نيتشه                   

 سؤال األصل و مشروع التأويل -
 د: مراد قواسمي 

7504/16 PH 4433 
مشكلة اإلستقراء في إبستيمولوجيا كارل 

 بوبر 
 نعيمة ولد يوسف

7505/16 PH 4434 
مشكلة اإلستقراء في إبستيمولوجيا كارل 

 بوبر 
 نعيمة ولد يوسف

7506/16 PH 4435  د: إبراهيم جابر السيد الفلسفة النمائية 

7507/16 PH 4436  د: إبراهيم جابر السيد الفلسفة النمائية 

7508/16 PH 4437  ميتافيزيقا األخالق أسس 
إيمانويل كانط/تر:محمد فتحي 

 الشنيطي

7509/16 PH 4438  أسس ميتافيزيقا األخالق 
إيمانويل كانط/تر:محمد فتحي 

 الشنيطي

7510/16 PH 4439  د: علي محمد إسبر هيدغر أو الفشل المنهجي مارتن 

7511/16 PH 4440  د: علي محمد إسبر مارتن هيدغر أو الفشل المنهجي 

7512/16 PH 4441  د: علي محمد إسبر مارتن هيدغر أو الفشل المنهجي 



7513/16 PH 4442 
المنطق الرياضي    - فلسفة العلوم 

 "الجزء الثالث"
 د:ماهر عبد القادر محمد علي 

7514/16 PH 4443 
المنطق الرياضي    - فلسفة العلوم 

 "الجزء الثالث"
 عبد القادر محمد علي د:ماهر 

7515/16 PH 4444 
حالة المجتمع  - ماقبل الفلسفة

 السعودي 
 علي الشدوي 

7516/16 PH 4445 
حالة المجتمع  - ماقبل الفلسفة

 السعودي 
 علي الشدوي 

7517/16 PH 4446 
حالة المجتمع  - ماقبل الفلسفة

 السعودي 
 علي الشدوي 

7518/16 PH 4447  واالس فاولي /تر:خالدة سعيد عصر السريالية 

7519/16 PH 4448  فاولي /تر:خالدة سعيدواالس  عصر السريالية 

7520/16 PH 4449 

صراع فكري و أزمة  -الهوية العربية 

واقع "دراسة في الفكر العربي المعاصر 

" 

 عهد كمال شلغين 

7521/16 PH 4450 

صراع فكري و أزمة  -العربية الهوية 

واقع "دراسة في الفكر العربي المعاصر 

" 

 عهد كمال شلغين 

7522/16 PH 4451  الكتاب األحمر 
كارل غوستاف يونغ /تر:متيم 

 الضايع/     رنا بشور

7523/16 PH 4452  الكتاب األحمر 
كارل غوستاف يونغ /تر:متيم 

 الضايع/     رنا بشور



7524/16 PH 4453 د: محمد صالح الهرماسي  الواقع الغربي و التحديات الكبرى 

7525/16 PH 4454 د: محمد صالح الهرماسي  الواقع الغربي و التحديات الكبرى 

7526/16 PH 4455 
جماليات العقل الديني في العقائد و 

 الفكر العرفاني الصوفي 
 منير الحافظ

7527/16 PH 4456 
جماليات العقل الديني في العقائد و 

 الفكر العرفاني الصوفي 
 منير الحافظ

7528/16 PH 4457 
في الفكر الفلسفي المعاصر            

 "رؤية علمية"
 د:محمد محمد قاسم

7529/16 PH 4458 
في الفكر الفلسفي المعاصر            

 "رؤية علمية"
 د:محمد محمد قاسم

7530/16 PH 4459 
الفكر الديني القديم                     

 دراسة في نشأة المعتقدات الدينية -
 د: هنية مفتاح القماطي

7531/16 PH 4460 
الفكر الديني القديم                     

 دراسة في نشأة المعتقدات الدينية -
 د: هنية مفتاح القماطي

7532/16 PH 4461 
علم األناسة                     

 التاريخ و الثقافة و الفلسفة -

كريستوف فولف/تر:أبو يعرب 

 المرزوقي

7533/16 PH 4462 
علم األناسة                                   

 التاريخ و الثقافة و الفلسفة -

فولف/تر:أبو يعرب كريستوف 

 المرزوقي



7534/16 PH 4463 
فلسفة جورج سنتيانا في الوجود و 

 المعرفة
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم

7535/16 PH 4464 
جورج سنتيانا في الوجود و فلسفة 

 المعرفة
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم

7536/16 PH 4465 د: العربي ميلود مفهوم الزمان في فلسفة برغسون 

7537/16 PH 4466 د: العربي ميلود مفهوم الزمان في فلسفة برغسون 

7538/16 PH 4467 
المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم 

 اإلسالمي 

دافيد سانتالنا/تر:د: محمد 

 جالل شرف 

7539/16 PH 4468 
اليونانية الفلسفية في العالم المذاهب 

 اإلسالمي 

دافيد سانتالنا/تر:د: محمد 

 جالل شرف 

7540/16 PH 4469  د: محمد فتحي الشنيطي  أسس المنطق و المنهج العلمي 

7541/16 PH 4470 د: محمد فتحي الشنيطي  المنطق و المنهج العلمي  أسس 

7542/16 PH 4471  د: حيرش بغداد محمد  الخطاب المثالي في الفلسفة األلمانية 

7543/16 PH 4472  د: حيرش بغداد محمد  المثالي في الفلسفة األلمانية الخطاب 

7544/16 PH 4473  أد: محمد حسن مهدي بخيت المنطق األرسطي بين القبول و الرفض 

7545/16 PH 4474  أد: محمد حسن مهدي بخيت األرسطي بين القبول و الرفض المنطق 



7546/16 PH 4475  لطفي عبد الوهاب يحي مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

7547/16 PH 4476  لطفي عبد الوهاب يحي مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

7548/16 PH 4477 

 - تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم 

الفلسفة - علم الكالم -المقدمات 

 اإلسالمية 

 د: محمد علي أبو ريان

7549/16 PH 4478 

 - تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم 

الفلسفة - علم الكالم -المقدمات 

 اإلسالمية 

 د: محمد علي أبو ريان

7550/16 PH 4479  د: محد ثابت الفندي  مع الفيلسوف 

7551/16 PH 4480  د: محد ثابت الفندي  مع الفيلسوف 

7552/16 PH 4481  د: أحمد محمود صبحي مقاالت فلسفية  - و حملها اإلنسان 

7553/16 PH 4482  د: أحمد محمود صبحي مقاالت فلسفية  - اإلنسان و حملها 

7554/16 PH 4483 

الفلسفة السياسية                          

كشف لما هو كائن ،و خوض في ما   -

 ينبغي للعيش معا

 د: علي عبود المحمداوي 

7555/16 PH 4484 

الفلسفة السياسية                          

كشف لما هو كائن ،و خوض في ما   -

 ينبغي للعيش معا

 د: علي عبود المحمداوي 



7556/16 PH 4485  جنون الفالسفة 
ميل -نايجل رودجرز

 ثومبثون/تر:متيم الضايع

7557/16 PH 4486  جنون الفالسفة 
ميل -نايجل رودجرز

 ثومبثون/تر:متيم الضايع

7558/16 PH 4487  د: محمود زيدان  اإلستقراء و المنهج العلمي 

7559/16 PH 4488  د: محمود زيدان  اإلستقراء و المنهج العلمي 

7560/16 PH 4489 سمير أمين في نقد الخطاب العربي الراهن 

7561/16 PH 4490 سمير أمين في نقد الخطاب العربي الراهن 

7562/16 PH 4491 سمير أمين في نقد الخطاب العربي الراهن 

7563/16 PH 4492 
الدولة المثلى                              

 السياسية في فلسفة أرسطو  -
 أد: جميل حليل نعمة المعلة

7564/16 PH 4493 
الدولة المثلى                              

 في فلسفة أرسطو السياسية  -
 أد: جميل حليل نعمة المعلة

7565/16 PH 4494 

 -إشكالية الفلسفة                        

من النقد األركيولوجي إلى اإلبداع 

قراءة في فلسفتي ميشيل -المفهومي 

 فوكو و جيل دولوز

 د: حيدر ناظم محمد 



7566/16 PH 4495 

 -إشكالية الفلسفة                        

وجي إلى اإلبداع من النقد األركيول

قراءة في فلسفتي ميشيل -المفهومي 

 فوكو و جيل دولوز

 د: حيدر ناظم محمد 

7567/16 PH 4496 

نيتشه و المتوسط                            

عن مفهوم الثقافة في فلسفة فريدريك  -

 نيتشه

 هشام بن دوخة

7568/16 PH 4497 

نيتشه و المتوسط                            

عن مفهوم الثقافة في فلسفة فريدريك  -

 نيتشه

 هشام بن دوخة

7569/16 PH 4498 
اللغة عند أفالطون و معه نص فلسفة 

 محاورة كراتيلوس(دراسة و ترجمة)
 أد:عزمي طه السيد أحمد

7570/16 PH 4499 
فلسفة اللغة عند أفالطون و معه نص 

 محاورة كراتيلوس(دراسة و ترجمة)
 أد:عزمي طه السيد أحمد

7571/16 PH 4500  أد:عزمي طه السيد أحمد مدخل معاصر -الوجه األخر للفلسفة 

7572/16 PH 4501  أد:عزمي طه السيد أحمد مدخل معاصر -الوجه األخر للفلسفة 

7573/16 PH 4502 
من  -الفلسفة السياسية المعاصرة 

 الشموليات إلى السرديات الصغرى 
 مجموعة مؤلفين

7574/16 PH 4503 
من  -الفلسفة السياسية المعاصرة 

 الشموليات إلى السرديات الصغرى 
 مجموعة مؤلفين



7575/16 PH 4504 
برامج اإلبحاث العلمية  - فلسفة العلوم 

 الجزء السادس -

أمري الكاتوش/تر:د:ماهر عبد 

 الفتاح محمد علي

7576/16 PH 4505 
برامج اإلبحاث العلمية  - العلوم فلسفة 

 الجزء السادس -

أمري الكاتوش/تر:د:ماهر عبد 

 الفتاح محمد علي

7577/16 PH 4506 
برامج اإلبحاث العلمية  - فلسفة العلوم 

 الجزء الخامس -

توماس كون/تر:د:ماهر عبد 

 الفتاح محمد علي

7578/16 PH 4507 
برامج اإلبحاث العلمية  - فلسفة العلوم 

 الجزء الخامس -

توماس كون/تر:د:ماهر عبد 

 الفتاح محمد علي

7579/16 PH 4508 
الميثودولوجيا        - فلسفة العلوم 

 الجزء السابع -المناهج) (علم 

د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي

7580/16 PH 4509 
الميثودولوجيا        - فلسفة العلوم 

 الجزء السابع -(علم المناهج) 

د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي

7581/16 PH 4510 
المشكالت المعرفية        - فلسفة العلوم 

 الجزء الثاني -

د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي

7582/16 PH 4511 
المشكالت المعرفية        - فلسفة العلوم 

 الجزء الثاني -

د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي

7583/16 PH 4512  فلسفة التحليل المعاصر 
د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي

7584/16 PH 4513  فلسفة التحليل المعاصر 
د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي



7585/16 PH 4514 

تطبيقات  -الحل اإلبداعي للمشكالت 

عملية في تنمية التفكير اإلبداعي و 

 المهارات فوق المعرفية

د: محارب علي محمد 

 الصمادي

7586/16 PH 4515 

تطبيقات  -اإلبداعي للمشكالت الحل 

عملية في تنمية التفكير اإلبداعي و 

 المهارات فوق المعرفية

د: محارب علي محمد 

 الصمادي

7587/16 PH 4516  د: عودة مصطفى بن أحمد  عالقة التفكير التأملي بالتربية اإلسالمية 

7588/16 PH 4517  د: عودة مصطفى بن أحمد  عالقة التفكير التأملي بالتربية اإلسالمية 

7589/16 PH 4518 
الرؤية اإلستشراقية للفلسفة اإلسالمية 

 عند هنري كوربان
 زهير بن كتفي 

7590/16 PH 4519 
الرؤية اإلستشراقية للفلسفة اإلسالمية 

 عند هنري كوربان
 زهير بن كتفي 

7591/16 PH 4520 
المنطق اإلستقرائي      - فلسفة العلوم 

 الجزء األول -

د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي

7592/16 PH 4521 
المنطق اإلستقرائي      - فلسفة العلوم 

 الجزء األول -

د: ماهر عبد القادر محمد 

 علي

7593/16 PH 4522  عصر التحليل  -فالسفة القرن العشرين 
وايت/تر:أديب يوسف مورتون 

 شيش

7594/16 PH 4523  عصر التحليل  -فالسفة القرن العشرين 
مورتون وايت/تر:أديب يوسف 

 شيش



7595/16 PH 4524  اللغة و األسطورة 
أرنست كاسيرر/تر:سعيد 

 الغانمي

7596/16 PH 4525  اللغة و األسطورة 
أرنست كاسيرر/تر:سعيد 

 الغانمي

7597/16 PH 4526  اللغة و األسطورة 
أرنست كاسيرر/تر:سعيد 

 الغانمي

7598/16 PH 4527  إبراهيم شحبي  السلطة و الهوية 

7599/16 PH 4528  إبراهيم شحبي  السلطة و الهوية 

7600/16 PH 4529  إبراهيم شحبي  السلطة و الهوية 

7601/16 PH 4530  أوشو/تر:متيم الضايع سر األسرار 

7602/16 PH 4531  أوشو/تر:متيم الضايع سر األسرار 

7603/16 PH 4532 

من أجل الثقافة  -إغواء المنطق 

الفلسفية و العلمية الحديثة و الدقيقة و 

 المبسطة

دروسر/تر:هاني كريستوف 

 صالح

7604/16 PH 4533 

من أجل الثقافة  -إغواء المنطق 

الفلسفية و العلمية الحديثة و الدقيقة و 

 المبسطة

كريستوف دروسر/تر:هاني 

 صالح

7605/16 PH 4534  د: محمود السعران مقدمة للقارئ العربي  -اللغة علم 



7606/16 PH 4535  د: محمود السعران مقدمة للقارئ العربي  -علم اللغة 

7607/16 PH 4536  أوشو/تر:متيم الضايع ما وراء الحياة و الموت -لغة الوجود 

7608/16 PH 4537  أوشو/تر:متيم الضايع ما وراء الحياة و الموت -لغة الوجود 

7609/16 PH 4538 
رسائل ابن عربي                           

 كشف سر الوعد و رسائل أخرى  -
 محيي الدين بن عربي

7610/16 PH 4539 
رسائل ابن عربي                           

 كشف سر الوعد و رسائل أخرى  -
 محيي الدين بن عربي

7611/16 PH 4540  عنف العالم 
إدغار موران و -بودريار جان 

 أخرون/تر:عزيز توما 

7612/16 PH 4541  عنف العالم 
إدغار موران و -جان بودريار 

 أخرون/تر:عزيز توما 

7613/16 PH 4542 إبراهيم العربس لغة الذات و الحداثة الدائمة 

7614/16 PH 4543 إبراهيم العربس لغة الذات و الحداثة الدائمة 

7615/16 PH 4544  الفكر المسيحي المعاصر 
برونو فورتي و أخرون/تر:عز 

 الدين عناية

7616/16 PH 4545  الفكر المسيحي المعاصر 
برونو فورتي و أخرون/تر:عز 

 الدين عناية



7617/16 PH 4546  الحداثة 
بيتر تشايلدز/تر:د:باسل 

 المسالمه

7618/16 PH 4547  الحداثة 
تشايلدز/تر:د:باسل بيتر 

 المسالمه

7619/16 PH 4548 
الموسيقا  -وحدة اإليقاع الكوني 

 الكونية 
 جميل جسن 

7620/16 PH 4549 
الموسيقا  -وحدة اإليقاع الكوني 

 الكونية 
 جميل جسن 

7621/16 PH 4550 
حوارات مع  -جدلية المعرفة و السياسة 

 إلياس مرقص
 جاد الكريم الجباعي 

7622/16 PH 4551 
حوارات مع  -جدلية المعرفة و السياسة 

 إلياس مرقص
 جاد الكريم الجباعي 

7623/16 PH 4552 
محاورات مع  - الثقافة و المقاومة 

 إدوارد سعيد 
 ديفيد بارساميان /تر:ينال قاسه

7624/16 PH 4553 
محاورات مع  - الثقافة و المقاومة 

 إدوارد سعيد 
 ديفيد بارساميان /تر:ينال قاسه

7625/16 PH 4554 
محاورات مع  - الثقافة و المقاومة 

 إدوارد سعيد 
 ديفيد بارساميان /تر:ينال قاسه

7626/16 PH 4555 
من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف 

 الفلسفية
 د: محمد فهمي زيدان

7627/16 PH 4556 
من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف 

 الفلسفية
 د: محمد فهمي زيدان



7785/16 PH 4557 جون كيهو /تر:مصطفى دليلة العقل الباطن 

7786/16 PH 4558 جون كيهو /تر:مصطفى دليلة العقل الباطن 

7828/16 PH 4559 د: زينب محمود الخضيري  فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 

7829/16 PH 4560 محمود الخضيري د: زينب  فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 

8201/18 PH 4561  جاك دريدا/تر:صبحي دقوري أبراج بابل 

8202/18 PH 4562  جاك دريدا/تر:صبحي دقوري أبراج بابل 

8203/18 PH 4563 
ابن خلدون في الكتابات المعاصرة     

 مدخل بيبليوغرافي  -
 د: محمد العزيز نجاحي 

8204/18 PH 4564 
ابن خلدون في الكتابات المعاصرة     

 مدخل بيبليوغرافي  -
 د: محمد العزيز نجاحي 

8205/18 PH 4565  برتراند رسل/تر:سمير عبده أثر العلم في المجتمع 

8206/18 PH 4566  برتراند رسل/تر:سمير عبده أثر العلم في المجتمع 

8207/18 PH 4567 أد: صالح المازقي  إسالموفيليا 

8208/18 PH 4568 أد: صالح المازقي  إسالموفيليا 



8209/18 PH 4569  د: محمد بن موسى بابا عمي  اإلسالم و صراع الحضارات 

8210/18 PH 4570  د: محمد بن موسى بابا عمي  اإلسالم و صراع الحضارات 

8211/18 PH 4571 

اإلصالح الديني و السياسي                

إعادة قراءة النص الديني و الممارسة  -

 السياسية 

 د: صالح الجابري و أخرون

8212/18 PH 4572 

اإلصالح الديني و السياسي                

إعادة قراءة النص الديني و الممارسة  -

 السياسية 

 د: صالح الجابري و أخرون

8213/18 PH 4573  التاريخ الطبيعي للدين 
ديفيد هيوم/تر:    حسام الدين 

 خضور

8214/18 PH 4574  التاريخ الطبيعي للدين 
ديفيد هيوم/تر:    حسام الدين 

 خضور

8215/18 PH 4575 بوعلي ياسين  الثالوث المحرم 

8216/18 PH 4576 بوعلي ياسين  الثالوث المحرم 

8217/18 PH 4577  نصوص و سياقات  - الدين و العقالنية 
يورغن هابرماس /تر:حسن 

 صقر

8218/18 PH 4578  نصوص و سياقات  - الدين و العقالنية 
هابرماس /تر:حسن يورغن 

 صقر

8219/18 PH 4579  جون ديوي/تر:وليد شحادة الفردية قديما و حديثا 



8220/18 PH 4580  جون ديوي/تر:وليد شحادة الفردية قديما و حديثا 

8221/18 PH 4581  المجتمع السوي 
إيريك فروم/تر:محمود منقذ 

 الهاشمي

8222/18 PH 4582  المجتمع السوي 
إيريك فروم/تر:محمود منقذ 

 الهاشمي

8223/18 PH 4583  الهروب من الحرية 
إيريش فروم /تر:محمود منقذ 

 الهاشمي 

8224/18 PH 4584  الهروب من الحرية 
إيريش فروم /تر:محمود منقذ 

 الهاشمي 

8227/18 PH 4585 
قراءة في -العنف و التسامح جدلية 

 المشروع اإلصالحي لماجد الغرباوي 
 د: صالح الرزوق 

8228/18 PH 4586 
قراءة في -جدلية العنف و التسامح 

 المشروع اإلصالحي لماجد الغرباوي 
 د: صالح الرزوق 

8229/18 PH 4587 
خطاب ضد اإلسالموفوبيا في ألمانيا و 

 مناهضة بيغيدا-الغرب 
 ستيفان فايدنر/تر:رشيد بوطيب

8230/18 PH 4588 
خطاب ضد اإلسالموفوبيا في ألمانيا و 

 مناهضة بيغيدا-الغرب 
 فايدنر/تر:رشيد بوطيبستيفان 



8231/18 PH 4589  أحمد ماضي العلمانية و الدين  -سالمة موسى 

8232/18 PH 4590  أحمد ماضي العلمانية و الدين  -سالمة موسى 

8233/18 PH 4591  صاحب الربيعي  سلطة اإلستبداد و المجتمع المقهور 

8234/18 PH 4592  صاحب الربيعي  سلطة اإلستبداد و المجتمع المقهور 

8235/18 PH 4593 
 -المعرفة -السلطة  -سياسة فوكو 

 الهيمنة 
 مصطفى الحسناوي 

8236/18 PH 4594 
 -المعرفة -السلطة  -سياسة فوكو 

 الهيمنة 
 مصطفى الحسناوي 

8237/18 PH 4595  صياد األساطير 
إلياس/تر:د: هاني نوربرت 

 صالح

8238/18 PH 4596  صياد األساطير 
نوربرت إلياس/تر:د: هاني 

 صالح

8239/18 PH 4597  صياد األساطير 
نوربرت إلياس/تر:د: هاني 

 صالح

8240/18 PH 4598  2016أوضاع العالم  - علم الالمساواة 
برتران بادي و دومينيك فيدال 

 /تر:نصير مروة

8241/18 PH 4599  2016أوضاع العالم  - علم الالمساواة 
بادي و دومينيك فيدال برتران 

 /تر:نصير مروة

8242/18 PH 4600  إبراهيم محمود  علم جمال جسد المغاير 



8243/18 PH 4601  إبراهيم محمود  علم جمال جسد المغاير 

8244/18 PH 4602  رامي النمط فن السيطرة على العالم 

8245/18 PH 4603  رامي النمط فن السيطرة على العالم 

8246/18 PH 4604  عبد اإلله بلقزيز اإلصالح السياسي و الديمقراطية في 

8247/18 PH 4605  عبد اإلله بلقزيز في اإلصالح السياسي و الديمقراطية 

8248/18 PH 4606 
بقوامة األمة و سيادتها على البرهان 

 السلطان من خالل صريح القرآن
 د:أبو بالل عبد اهللا الحامد

8249/18 PH 4607 
البرهان بقوامة األمة و سيادتها على 

 السلطان من خالل صريح القرآن
 د:أبو بالل عبد اهللا الحامد

8250/18 PH 4608 
البرهان بقوامة األمة و سيادتها على 

 السلطان من خالل صريح القرآن
 د:أبو بالل عبد اهللا الحامد

8251/18 PH 4609 

أهم اإلتجاهات  -األقصى المستقبل 

التي ستعيد تشكيل العالم في العشرين 

 عاما القادمة

جيمي كانتون/تر:لبنى علية عبد 

 العليم الريدي 

8252/18 PH 4610 

أهم اإلتجاهات  -األقصى المستقبل 

التي ستعيد تشكيل العالم في العشرين 

 عاما القادمة

جيمي كانتون/تر:لبنى علية عبد 

 العليم الريدي 

8253/18 PH 4611 

أهم اإلتجاهات  -األقصى المستقبل 

التي ستعيد تشكيل العالم في العشرين 

 عاما القادمة

جيمي كانتون/تر:لبنى علية عبد 

 العليم الريدي 



8254/18 PH 4612 
مفهوم السلطة و الدين في تجربة غانم 

 اإلبداعية 
 حسين عيد 

8255/18 PH 4613 
مفهوم السلطة و الدين في تجربة غانم 

 اإلبداعية 
 حسين عيد 

8256/18 PH 4614 
األديان و  -من الجنس إلى األلوهة 

 أسرارها
 جورج أدوم/تر:نبيل سالمة

8257/18 PH 4615 
األديان و  -من الجنس إلى األلوهة 

 أسرارها
 جورج أدوم/تر:نبيل سالمة

8258/18 PH 4616 
 - مناهج نقد العهد القديم عند الغرب   

 نقد المصدري أنموذجا
 أسماء وردي 

8259/18 PH 4617 
 - مناهج نقد العهد القديم عند الغرب   

 نقد المصدري أنموذجا
 أسماء وردي 

8260/18 PH 4618 
 - مناهج نقد العهد القديم عند الغرب   

 نقد المصدري أنموذجا
 أسماء وردي 

8261/18 PH 4619 د: أمحمد جبرون نشأة الفكر السياسي اإلسالمي و تطوره 

8262/18 PH 4620 د: أمحمد جبرون نشأة الفكر السياسي اإلسالمي و تطوره 

8263/18 PH 4621 

نظرية الواجب األخالقي في الممارسة 

مع تعليق للبروفسور كليفورد  -اإلعالمية 

 كريستنز

 أد: عبد الرحمان عزي 

8264/18 PH 4622 

الواجب األخالقي في الممارسة نظرية 

مع تعليق للبروفسور كليفورد  -اإلعالمية 

 كريستنز

 أد: عبد الرحمان عزي 



8265/18 PH 4623  خالد الحروب جبروت السياسة-هشاشة األيديولوجيا 

8266/18 PH 4624  خالد الحروب جبروت السياسة-هشاشة األيديولوجيا 

8267/18 PH 4625 هل تتوافق الديمقراطية مع اإلسالم ؟ 
دينيس بوشار -عبد اهللا حمودة 

 و ريمي لوفو/تر:رياض سوما

8268/18 PH 4626 هل تتوافق الديمقراطية مع اإلسالم ؟ 
دينيس بوشار -عبد اهللا حمودة 

 و ريمي لوفو/تر:رياض سوما

8280/18 PH 4627  رسالة في الطبيعة البشرية 
ديفيد هيوم/تر:    عبد الكريم 

 نصيف

8281/18 PH 4628  رسالة في الطبيعة البشرية 
ديفيد هيوم/تر:    عبد الكريم 

 نصيف

8286/18 PH 4629  سيميائية اللغة 
جوزيف كورتيس /تر:ليلى بن 

 عرعار 

8287/18 PH 4630  سيميائية اللغة 
جوزيف كورتيس /تر:ليلى بن 

 عرعار 

8288/18 PH 4631  سيميائية اللغة 
جوزيف كورتيس /تر:ليلى بن 

 عرعار 

8289/18 PH 4632  إبراهيم محمود أسئلة التأويل 

8290/18 PH 4633  إبراهيم محمود أسئلة التأويل 



8291/18 PH 4634 د: الطيب تيزيني  استكشاف أسئلة الفكر العربي الراهنة 

8292/18 PH 4635  د: الطيب تيزيني  أسئلة الفكر العربي الراهنةاستكشاف 

8293/18 PH 4636  أسس ميتافيزيقا األخالق 
إمانويل كانط/تر:د: محمد 

 فتحي الشنيطي 

8294/18 PH 4637  ميتافيزيقا األخالق أسس 
إمانويل كانط/تر:د: محمد 

 فتحي الشنيطي 

8298/18 PH 4638 

لقاء الشرق -األفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 الفلسفي ، الهندوسي ، اليوناني 

فاسيليس جي 

 فتساكس/تر:سهى الطريحي 

8299/18 PH 4639 

لقاء الشرق -األفالطون و األوبانيشاد 

جدل المقدس في المنظور -بالغرب 

 الفلسفي ، الهندوسي ، اليوناني 

فاسيليس جي 

 فتساكس/تر:سهى الطريحي 

8300/18 PH 4640  جيمس /تر:وليد شحادة وليد  البرغماتية 

8301/18 PH 4641  وليد جيمس /تر:وليد شحادة  البرغماتية 

8302/18 PH 4642  عبد القادر فيدوح التجربة الجمالية في الفكر العربي 

8303/18 PH 4643  عبد القادر فيدوح التجربة الجمالية في الفكر العربي 

8304/18 PH 4644  عبد القادر فيدوح التجربة الجمالية في الفكر العربي 

8305/18 PH 4645 
التوحيد في تطوره التاريخي               

 التوحيد يمان -
 ثريا منقوش



8306/18 PH 4646 
التوحيد في تطوره التاريخي               

 التوحيد يمان -
 ثريا منقوش

8307/18 PH 4647  ياسين النصير  و الحداثة المقيدةالحروفية 

8308/18 PH 4648 ياسين النصير  الحروفية و الحداثة المقيدة 

8309/18 PH 4649  د: طه عبد الرحمن الحوار أفقا للفكر 

8310/18 PH 4650  د: طه عبد الرحمن الحوار أفقا للفكر 

8311/18 PH 4651  د: طه عبد الرحمن الحوار أفقا للفكر 

8312/18 PH 4652  د: طه عبد الرحمن الحوار أفقا للفكر 

8313/18 PH 4653 
الخطاب اإلسالمي بين سؤال الحداثة و 

 تحدي األلفية 
 هشام الراس 

8314/18 PH 4654 
الخطاب اإلسالمي بين سؤال الحداثة و 

 تحدي األلفية 
 هشام الراس 

8315/18 PH 4655  الفكر المسيحي المعاصر 
برونو فورتي و أخرون/تر:عز 

 الدين عناية

8316/18 PH 4656  المسيحي المعاصر الفكر 
برونو فورتي و أخرون/تر:عز 

 الدين عناية



8317/18 PH 4657 
الرؤية اإلستشراقية للفلسفة اإلسالمية 

 عند هنري كوربان
 زهير بن كتفي 

8318/18 PH 4658 
اإلستشراقية للفلسفة اإلسالمية الرؤية 

 عند هنري كوربان
 زهير بن كتفي 

8319/18 PH 4659 
الرؤية اإلستشراقية للفلسفة اإلسالمية 

 عند هنري كوربان
 زهير بن كتفي 

8320/18 PH 4660  عبد الرزاق عمار  السلطة و العنف و الجنس 

8321/18 PH 4661  عبد الرزاق عمار  السلطة و العنف و الجنس 

8322/18 PH 4662 

المعاد عند الفالسفة المسلمين من    

 -الكندي إلى ابن رشد                   

 تحليلية/نقديةمقاربة 

 د: إياد كريم الصالحي

8323/18 PH 4663 

المعاد عند الفالسفة المسلمين من    

 -الكندي إلى ابن رشد                   

 مقاربة تحليلية/نقدية

 د: إياد كريم الصالحي

8324/18 PH 4664 

المعاد عند الفالسفة المسلمين من    

 -الكندي إلى ابن رشد                   

 مقاربة تحليلية/نقدية

 د: إياد كريم الصالحي

8325/18 PH 4665  عبد العزيز العيادي  المعرفة و السلطة  -ميشال فوكو 

8326/18 PH 4666  عبد العزيز العيادي  المعرفة و السلطة  -ميشال فوكو 



8327/18 PH 4667 
أنثى اللغة                                      

 الخطاب و الجنس أوراق في  -
 زليخة أبو ريشة

8328/18 PH 4668 
أنثى اللغة                                      

 أوراق في الخطاب و الجنس  -
 زليخة أبو ريشة

8329/18 PH 4669 أنطولوجيا الوجود 
إيمانويل كانط/تر:جمال محمد 

 أحمد سليمان 

8330/18 PH 4670 أنطولوجيا الوجود 
إيمانويل كانط/تر:جمال محمد 

 أحمد سليمان 

8331/18 PH 4671      غربيين/تر:شوقي جاللجون  2001 -  1543تاريخ العلم 

8332/18 PH 4672      جون غربيين/تر:شوقي جالل 2001 -  1543تاريخ العلم 

8333/18 PH 4673  طه عبد الرحمن حوارات من أجل المستقبل 

8334/18 PH 4674  طه عبد الرحمن حوارات من أجل المستقبل 

8337/18 PH 4675 محمد سليمان حسن  دراسات في الفلسفة األوروبية 

8338/18 PH 4676  محمد سليمان حسن  في الفلسفة األوروبيةدراسات 

8339/18 PH 4677  د: جميل موسى النجار  دراسات في فلسفة التاريخ النقدية 

8340/18 PH 4678  موسى النجار د: جميل  دراسات في فلسفة التاريخ النقدية 



8341/18 PH 4679  د: محمود سيد أحمد  دلتاي و فلسفة الحياة 

8342/18 PH 4680  د: محمود سيد أحمد  دلتاي و فلسفة الحياة 

8343/18 PH 4681 صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

8344/18 PH 4682 صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

8345/18 PH 4683 صاحب الربيعي  رؤية الفالسفة في الدولة و المجتمع 

8346/18 PH 4684 
د:علي الوردي ...مجالسه و معاركه 

 الفكرية
 سالم الشماع

8347/18 PH 4685 
د:علي الوردي ...مجالسه و معاركه 

 الفكرية
 سالم الشماع

8348/18 PH 4686 د:محمود سيد أحمد فلسفة العقل عند توماس ريد 

8349/18 PH 4687 د:محمود سيد أحمد فلسفة العقل عند توماس ريد 

8350/18 PH 4688 
دروس في األسس  - فلسفة العلوم 

 النظرية و آفاق التطبيق
 أد:علي حسين الجابري 

8351/18 PH 4689 
دروس في األسس  - فلسفة العلوم 

 النظرية و آفاق التطبيق
 أد:علي حسين الجابري 

8352/18 PH 4690 
دروس في األسس  - فلسفة العلوم 

 النظرية و آفاق التطبيق
 أد:علي حسين الجابري 

8353/18 PH 4691 
دروس في األسس  - فلسفة العلوم 

 النظرية و آفاق التطبيق
 أد:علي حسين الجابري 



8354/18 PH 4692  علي عبد المجيد الحريري فلسفة الفوضوية 

8355/18 PH 4693  علي عبد المجيد الحريري فلسفة الفوضوية 

8356/18 PH 4694  د: هاني نصري فلسفة المصير 

8357/18 PH 4695  د: هاني نصري فلسفة المصير 

8358/18 PH 4696  د: أمل مبروك فلسفة الوجود 

8359/18 PH 4697  مبروكد: أمل  فلسفة الوجود 

8360/18 PH 4698 
- لوك-هوبز -فلسفة حقوق اإلنسان 

 روسو- مونتسكيو
 انسام عامر السوداني

8361/18 PH 4699 
- لوك-هوبز -فلسفة حقوق اإلنسان 

 روسو- مونتسكيو
 انسام عامر السوداني

8362/18 PH 4700 
- لوك-هوبز -فلسفة حقوق اإلنسان 

 روسو- مونتسكيو
 انسام عامر السوداني

8363/18 PH 4701 
- لوك-هوبز -فلسفة حقوق اإلنسان 

 روسو- مونتسكيو
 انسام عامر السوداني

8364/18 PH 4702  نادية أحمد النصراوي فلسفة فويرباخ بين المادية و اإلنسانية 

8365/18 PH 4703  نادية أحمد النصراوي فلسفة فويرباخ بين المادية و اإلنسانية 

8366/18 PH 4704  نادية أحمد النصراوي فلسفة فويرباخ بين المادية و اإلنسانية 



8367/18 PH 4705  نادية أحمد النصراوي فلسفة فويرباخ بين المادية و اإلنسانية 

8368/18 PH 4706 
النظام المعرفي للعلوم اإلنسانية لدى 

 ميشال فوكو 
 د: رايس زواوي

8369/18 PH 4707 
النظام المعرفي للعلوم اإلنسانية لدى 

 ميشال فوكو 
 د: رايس زواوي

8370/18 PH 4708 
النظام المعرفي للعلوم اإلنسانية لدى 

 ميشال فوكو 
 د: رايس زواوي

8371/18 PH 4709 
من أنا ؟ من أين أتيت  - كتاب األسرار 

 ؟ لماذا أنا هنا؟
 ديباك شوبرا/تر:أيمن أبو ترابي 

8372/18 PH 4710 
من أنا ؟ من أين أتيت  - كتاب األسرار 

 ؟ لماذا أنا هنا؟
 ديباك شوبرا/تر:أيمن أبو ترابي 

8373/18 PH 4711 
بين فلسفة الفن و الفكر  - كوردستان  

 المعاصر
 سيروان شاكر

8374/18 PH 4712 
بين فلسفة الفن و الفكر  - كوردستان  

 المعاصر
 سيروان شاكر

8375/18 PH 4713 
بين فلسفة الفن و الفكر  - كوردستان  

 المعاصر
 سيروان شاكر

8376/18 PH 4714 

اإلنسان بين العلم و الفلسفة و محنة 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 د:علي حسين الجابري

8377/18 PH 4715 

محنة اإلنسان بين العلم و الفلسفة و 

دراسة لعالقة العلوم المعاصرة -الدين 

 بالمعرفة القلبية 

 حسين الجابريد:علي 



8378/18 PH 4716 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة الحرية  -
 د: زكريا إبراهيم 

8379/18 PH 4717 
مشكالت فلسفية معاصرة               

 مشكلة الحرية  -
 إبراهيم د: زكريا 

8380/18 PH 4718 
الغايات العلمية و  -مقاصد المقاصد 

 العملية لمقاصد الشريعة
 د: أحمد الريسوني 

8381/18 PH 4719 
الغايات العلمية و  -المقاصد مقاصد 

 العملية لمقاصد الشريعة
 د: أحمد الريسوني 

8382/18 PH 4720 
دراسة في  -مغامرة العقل األولى 

 األسطورة ، سوريا ، أرض الرافدين  
 فراس سواح 

8383/18 PH 4721 
دراسة في  -مغامرة العقل األولى 

 األسطورة ، سوريا ، أرض الرافدين  
 فراس سواح 

8384/18 PH 4722 
دراسة في  -العقل األولى مغامرة 

 األسطورة ، سوريا ، أرض الرافدين  
 فراس سواح 

8385/18 PH 4723 ابو يعرب المرزوقي  الوعي العربي بقضايا األمة 

8386/18 PH 4724  ابو يعرب المرزوقي  العربي بقضايا األمةالوعي 

8387/18 PH 4725 
منطق تدبير اإلختالف من خالل أعمال 

 طه عبد الرحمن
 حمو النقاري 

8388/18 PH 4726 
تدبير اإلختالف من خالل أعمال منطق 

 طه عبد الرحمن
 حمو النقاري 



8389/18 PH 4727 

نظرية الحب و اإلتحاد في التصوف 

من الحب اإللهي إلى  -اإلسالمي 

 دوامات اإلتحاد المستحيل

 دك محمد الراشد

8390/18 PH 4728 

نظرية الحب و اإلتحاد في التصوف 

من الحب اإللهي إلى  -اإلسالمي 

 دوامات اإلتحاد المستحيل

 دك محمد الراشد

8391/18 PH 4729 

هتك األسرار                            

تحوالت فكرية في العالقة بالدين     -

 و المقدس 

 سعدون محسن ضمد

8392/18 PH 4730 

هتك األسرار                            

تحوالت فكرية في العالقة بالدين     -

 و المقدس 

 سعدون محسن ضمد

8393/18 PH 4731 

هتك األسرار                            

تحوالت فكرية في العالقة بالدين     -

 و المقدس 

 سعدون محسن ضمد

8394/18 PH 4732 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر:مجاهد     

 عبد المنعم مجاهد

8395/18 PH 4733 هذا اإلنسان 
فريدريك نيتشه/تر:مجاهد     

 عبد المنعم مجاهد

8396/18 PH 4734 سميرة عبده هكذا تكلم نيتشه 

8397/18 PH 4735 سميرة عبده هكذا تكلم نيتشه 

8398/18 PH 4736 سميرة عبده هكذا تكلم نيتشه 



8430/18 PH 4737  زكاء مردغاني الفن عند الفارابي 

8431/18 PH 4738  زكاء مردغاني الفن عند الفارابي 

8434/18 PH 4739 
قراءة في -التصوف العربي اإلسالمي 

 الحضور الوجودي و اإلستحقاق القيمي 
 د:طيب تيزيني 

8435/18 PH 4740 
قراءة في -التصوف العربي اإلسالمي 

 الحضور الوجودي و اإلستحقاق القيمي 
 د:طيب تيزيني 

8440/18 PH 4741 
مقاربات مقاصدية  - الوعي الحضاري 

 لفقه العمران اإلسالمي 
 د:مسفر بن علي القحطاني 

8441/18 PH 4742 
مقاربات مقاصدية  - الوعي الحضاري 

 لفقه العمران اإلسالمي 
 د:مسفر بن علي القحطاني 

8442/18 PH 4743 
قضايا معاصرة في مشكالت الفكر و 

 األخالق 
 د: محمد الجبر

8443/18 PH 4744 
قضايا معاصرة في مشكالت الفكر و 

 األخالق 
 د: محمد الجبر

8467/18 PH 4745 ندره اليازجي حديقة الحكمة 

8468/18 PH 4746 ندره اليازجي حديقة الحكمة 

8486/18 PH 4747 
في أفق التأسيس  -سؤال المنهج 

 لألنموذج فكري جديد
 د:طه عبد الرحمن



8487/18 PH 4748 
في أفق التأسيس  -سؤال المنهج 

 لألنموذج فكري جديد
 د:طه عبد الرحمن

8502/18 PH 4749  جنون الفالسفة 
ميل -رودجرزنايجل 

 ثومبثون/تر:متيم الضايع

8503/18 PH 4750  جنون الفالسفة 
ميل -نايجل رودجرز

 ثومبثون/تر:متيم الضايع

8524/18 PH 4751  د:سالم يافوت قراءات تاريخية  - النص و التاريخ 

8525/18 PH 4752  د:سالم يافوت قراءات تاريخية  - النص و التاريخ 

8562/18 PH 4753  حوارات و نصوص 
جاك -ميشيل فوكو

 دريدا/تر:محمد ميالد

8563/18 PH 4754  حوارات و نصوص 
جاك -ميشيل فوكو

 دريدا/تر:محمد ميالد

8564/18 PH 4755  حوارات و نصوص 
جاك -ميشيل فوكو

 دريدا/تر:محمد ميالد

8565/18 PH 4756  حبيب جماتي  تاريخ ما أهمله التاريخ - خفايا القصور 

8566/18 PH 4757  حبيب جماتي  تاريخ ما أهمله التاريخ - خفايا القصور 

8567/18 PH 4758  عزيز العظمة التراث بين السلطان و التاريخ 



8568/18 PH 4759  عزيز العظمة التراث بين السلطان و التاريخ 

8569/18 PH 4760 

اإليديولوجية على المحك                

فصول جديدة في تحليل اإليديولوجية  -

 و نقدها 

 ناصيف نصار

8570/18 PH 4761 

اإليديولوجية على المحك                

فصول جديدة في تحليل اإليديولوجية  -

 و نقدها 

 ناصيف نصار

8597/18 PH 4762 
السلطة و السياسة و الثقافة              

 حوارات مع إدوارد سعيد -

إدوارد سعيد/تر:د:نائلة قلقيلي 

 حجازي

8598/18 PH 4763 
السلطة و السياسة و الثقافة              

 حوارات مع إدوارد سعيد -

إدوارد سعيد/تر:د:نائلة قلقيلي 

 حجازي

8609/18 PH 4764 
بحث في  -العربي و السلطة المثقف 

 روايات التجربة الناصرية
 د: سماح إدريس 

8610/18 PH 4765 
بحث في  -المثقف العربي و السلطة 

 روايات التجربة الناصرية
 د: سماح إدريس 

8611/18 PH 4766 د: أنور محمود الزناتي  أبو حيان التوحيدي  - العلوم  ثمرات 

8612/18 PH 4767  د: أنور محمود الزناتي  أبو حيان التوحيدي  - ثمرات العلوم 

8613/18 PH 4768  محمود الزناتي د: أنور  أبو حيان التوحيدي  - ثمرات العلوم 

8624/18 PH 4769 
في الحضارة و التاريخ                   

 أبحاث و دراسات -
 د: جواد علي 



8625/18 PH 4770 
في الحضارة و التاريخ                   

 أبحاث و دراسات -
 علي  د: جواد

8635/18 PH 4771 

نحو مجتمع جديد                      

مقدمات أساسية في نقد المجتمع  -

 الطائفي 

 ناصيف نصار

8636/18 PH 4772 

نحو مجتمع جديد                      

مقدمات أساسية في نقد المجتمع  -

 الطائفي 

 ناصيف نصار

8640/18 PH 4773  محمد أركون و أخرون تساؤالت حول الهوية العربية 

8641/18 PH 4774  أركون و أخرونمحمد  تساؤالت حول الهوية العربية 

8644/18 PH 4775 الجماعة السلطة و االتصال 
ج.ب.هوغ،د.ليفيك،ا.موران/

 تر:د:نظير جاهل

8645/18 PH 4776 الجماعة السلطة و االتصال 
ج.ب.هوغ،د.ليفيك،ا.موران/

 تر:د:نظير جاهل

8663/18 PH 4777 
الحاسة السادسة                               

 رحلة في عمق وعينا الكوني  -
 د: أحمد توفيق حجازي

8664/18 PH 4778 
الحاسة السادسة                               

 رحلة في عمق وعينا الكوني  -
 د: أحمد توفيق حجازي

8671/18 PH 4779 

الواثق بنفسه عاليا  - التوكيدي          

و محقق لذاته في عصر ال مكان فيه 

 لغير التوكيديين

 د: أحمد توفيق حجازي



8672/18 PH 4780 

الواثق بنفسه عاليا  - التوكيدي          

و محقق لذاته في عصر ال مكان فيه 

 لغير التوكيديين

 د: أحمد توفيق حجازي

8684/18 PH 4781 
الحرب العالمية  - ناستراداموسشيفرة 

 الثالثة !
 مايكل راثفورد/تر:محمد الواكد

8685/18 PH 4782 
الحرب العالمية  - شيفرة ناستراداموس

 الثالثة !
 مايكل راثفورد/تر:محمد الواكد

8686/18 PH 4783 
الحرب العالمية  - ناستراداموسشيفرة 

 الثالثة !
 مايكل راثفورد/تر:محمد الواكد

8708/18 PH 4784 ممدوح البقاعي  إصنع لنفسك حصان طروادة 

8709/18 PH 4785 البقاعي ممدوح  إصنع لنفسك حصان طروادة 

8759/18 PH 4786 
منطلقات العالقات  -الشرق و الغرب 

 و محدداتها 
 علي ابن براهيم النملة

8760/18 PH 4787 
منطلقات العالقات  -الشرق و الغرب 

 و محدداتها 
 براهيم النملةعلي ابن 

8761/18 PH 4788 
دراسة في  -اإلنسان و السلطة    

 إشكالية العالقة و أصولها اإلشكالية 
 د: حسين الصديق

8762/18 PH 4789 
دراسة في  -اإلنسان و السلطة    

 إشكالية العالقة و أصولها اإلشكالية 
 د: حسين الصديق



8765/18 PH 4790 

لو لم يظهر اإلسالم ما حال العرب 

سيناريوهات مختلفة للواقع  - اآلن

المضاد دينيا و ثقافيا و سياسيا و 

 اقتصاديا و اجتماعيا 

 النابلسي د: شاكر 

8766/18 PH 4791 

لو لم يظهر اإلسالم ما حال العرب 

سيناريوهات مختلفة للواقع  - اآلن

المضاد دينيا و ثقافيا و سياسيا و 

 اقتصاديا و اجتماعيا 

 د: شاكر النابلسي 

8772/18 PH 4792  د: عمر عبد اهللا كامل المتطرفون خوارج العصر 

8773/18 PH 4793  د: عمر عبد اهللا كامل المتطرفون خوارج العصر 

8774/18 PH 4794  د: محمد آيت حمو الدين و السياسة في فلسفة الفارابي 

8775/18 PH 4795  د: محمد آيت حمو الدين و السياسة في فلسفة الفارابي 

8776/18 PH 4796 
المجتمع و الدولة                    

 أشكالها و تحوالتها  -
 األب باسم الراعي 

8777/18 PH 4797 
المجتمع و الدولة                       

 أشكالها و تحوالتها  -
 األب باسم الراعي 

8778/18 PH 4798 
بين الدين و السياسة                         

 اإلسالميون في البرلمانات العربية  -

ناثان ج.براون و عمرو 

 حمزاوي

8779/18 PH 4799 
بين الدين و السياسة                         

 اإلسالميون في البرلمانات العربية  -

ناثان ج.براون و عمرو 

 حمزاوي



8780/18 PH 4800  ميشيل فوكو /تر:د:محمد سيال نظام الخطاب 

8781/18 PH 4801  ميشيل فوكو /تر:د:محمد سيال نظام الخطاب 

8782/18 PH 4802 

 -الشرق األوسط الكبير                  

مرافعة من أجل ثورة  -حروب أم سالم ؟

 عربية جديدة

 حسين بللوفي 

8783/18 PH 4803 

 -الشرق األوسط الكبير                  

مرافعة من أجل ثورة  -حروب أم سالم ؟

 عربية جديدة

 حسين بللوفي 

8784/18 PH 4804 

 -اإلنتقاالت من الحكم السلطوي 

استنتاجات أولية حول الديمقراطيات 

 غير المؤكدة

غيليرمو أودونيل /فيليب 

 س.شميتر/صالح تقي الدين

8785/18 PH 4805 

 -اإلنتقاالت من الحكم السلطوي 

استنتاجات أولية حول الديمقراطيات 

 غير المؤكدة

غيليرمو أودونيل /فيليب 

 س.شميتر/صالح تقي الدين

8789/18 PH 4806 

أنماط اإلنتاج في  - التاريخ كصيرورة 

نقد النظرية الماركسية  - التاريخ العالمي 

 حول أنماط اإلنتاج

 سالمة كيلة

8790/18 PH 4807 

أنماط اإلنتاج في  - التاريخ كصيرورة 

نقد النظرية الماركسية  - التاريخ العالمي 

 حول أنماط اإلنتاج

 سالمة كيلة

8796/18 PH 4808 
 - هندسة الطاغية                          

 دراسة في تاريخ الطغيان
 بدر خضر



8797/18 PH 4809 
 - هندسة الطاغية                          

 دراسة في تاريخ الطغيان
 بدر خضر

8801/18 PH 4810 
 -رجل السياسة                           

 دليل في الحكم الرشيد
 د: توفيق السيف

8802/18 PH 4811 
 -رجل السياسة                           

 دليل في الحكم الرشيد
 د: توفيق السيف

8803/18 PH 4812 
اإلسالم و الغرب (األنا و اآلخر)       

 -الكتاب األول  -
 د: محمد عابد الجابري 

8804/18 PH 4813 
اإلسالم و الغرب (األنا و اآلخر)       

 -الكتاب األول  -
 د: محمد عابد الجابري 

8807/18 PH 4814 

بين تخريب السياسة و اإلسالمويات 

اليمن المحاصر بين  - تشويه الدين 

 إخوان القبيلة و القاعدة و أوال الماللي 

 نجيب غالب 

8808/18 PH 4815 

اإلسالمويات بين تخريب السياسة و 

اليمن المحاصر بين  - تشويه الدين 

 أوال الماللي إخوان القبيلة و القاعدة و 

 نجيب غالب 

8824/18 PH 4816 
 - الفكر  السياسي في العصور القديمة 

 الروماني - الهلنستي -اإلغريقي 
 د: عمر عبد الحي 

8825/18 PH 4817 
 - السياسي في العصور القديمة الفكر  

 الروماني - الهلنستي -اإلغريقي 
 د: عمر عبد الحي 



8826/18 PH 4818 1789  ثورات الحرية و المساواة 
روبرت بالمر/تر:هنرييت 

 عبودي

8827/18 PH 4819 1789  ثورات الحرية و المساواة 
روبرت بالمر/تر:هنرييت 

 عبودي

8830/18 PH 4820 
الماوردي و ما  - السياسة و الوحي 

 بعده
 حنا ميخائيل

8831/18 PH 4821 
و ما الماوردي  - السياسة و الوحي 

 بعده
 حنا ميخائيل

8853/18 PH 4822 
مفهومها و  -الديمقراطية التوافقية 

 نماذجها
 شاكر األنباري

8854/18 PH 4823 
مفهومها و  -الديمقراطية التوافقية 

 نماذجها
 األنباريشاكر 

8871/18 PH 4824 

سوسيولوجيا الجنون السياسي و الثقافي 

مساهمة في نقد الحوار الديني بين -

 اإلسالم و المسيحية

 خليل أحمد خليل 

8872/18 PH 4825 

الجنون السياسي و الثقافي سوسيولوجيا 

مساهمة في نقد الحوار الديني بين -

 اإلسالم و المسيحية

 خليل أحمد خليل 

8875/18 PH 4826 
متى يصير الفرد  -في التربية و السياسة 

 في الدول العربية مواطنا ؟
 ناصيف نصار

8876/18 PH 4827 
متى يصير الفرد  -في التربية و السياسة 

 في الدول العربية مواطنا ؟
 ناصيف نصار



8879/18 PH 4828 
 - الحروب الجديدة و الحروب القديمة 

 تنظيم العنف في حقبة الكونية 
 ماري كالدور/تر:حسني زينه

8880/18 PH 4829 
 - الحروب الجديدة و الحروب القديمة 

 تنظيم العنف في حقبة الكونية 
 ماري كالدور/تر:حسني زينه

8881/18 PH 4830  كارل شميت/تر:فاضل جنكر أزمة البرلمانات 

8882/18 PH 4831  كارل شميت/تر:فاضل جنكر أزمة البرلمانات 

8885/18 PH 4832  ابن رشد تلخيص السياسة 

8886/18 PH 4833  ابن رشد تلخيص السياسة 

8891/18 PH 4834 

طه عبد الرحمن و محمد عابر الجابري 

صراع المشروعين على أرض   -

 الحكمة الرشدية 

 د:عبد النبي الحري 

8892/18 PH 4835 

طه عبد الرحمن و محمد عابر الجابري 

المشروعين على أرض صراع   -

 الحكمة الرشدية 

 د:عبد النبي الحري 

8897/18 PH 4836 
مقاربات نقدية  -تداعي األسطورة 

 لمشهدية الحرب السادسة 
 د: يوسف نصر اهللا

8898/18 PH 4837 
مقاربات نقدية  -تداعي األسطورة 

 لمشهدية الحرب السادسة 
 د: يوسف نصر اهللا



8903/18 PH 4838 مجتمع الالدولة 
بيار كالستر/تر:د:محمد 

 حسين دكروب

8904/18 PH 4839  الالدولةمجتمع 
بيار كالستر/تر:د:محمد 

 حسين دكروب

8905/18 PH 4840  أساس السياسة 
الوزير:جمال الدين علي بن 

 يوسف القفطي

8906/18 PH 4841  أساس السياسة 
الدين علي بن الوزير:جمال 

 يوسف القفطي

8911/18 PH 4842 

نظرية المعرفة العلمية بين المنهج و 

التطبيق                                

فير أبند )   - توماس كون- (كارل بوبر 

 دراسة تحليلية-

 د: إبراهيم علي جمول

8912/18 PH 4843 

نظرية المعرفة العلمية بين المنهج و 

التطبيق                                

فير أبند )   - توماس كون- (كارل بوبر 

 دراسة تحليلية-

 د: إبراهيم علي جمول

8913/18 PH 4844 

نظرية المعرفة العلمية بين المنهج و 

التطبيق                                

فير أبند )   - توماس كون- (كارل بوبر 

 دراسة تحليلية-

 د: إبراهيم علي جمول

8918/18 PH 4845 
في السياسة و الفكر خالصات 

 السياسي في اإلسالم 
 هادي العلوي 



8919/18 PH 4846 
خالصات في السياسة و الفكر 

 السياسي في اإلسالم 
 هادي العلوي 

8922/18 PH 4847 تمرد الجماهير  
خوسه أورتغا إي 

 غاسيت/تر:علي إبراهيم أشقر

8923/18 PH 4848  تمرد الجماهير 
خوسه أورتغا إي 

 غاسيت/تر:علي إبراهيم أشقر

8924/18 PH 4849  تمرد الجماهير 
أورتغا إي خوسه 

 غاسيت/تر:علي إبراهيم أشقر

8929/18 PH 4850 
الالنظام العالمي الجديد                  

 تأمالت مواطن أوروبي  -

تزفتيان تودوروف/تر:محمد 

 ميالد

8930/18 PH 4851 
الالنظام العالمي الجديد                  

 تأمالت مواطن أوروبي  -

تزفتيان تودوروف/تر:محمد 

 ميالد

8931/18 PH 4852  حسن إبراهيم أحمد  الليبراليون العرب و استحقاق الحرية 

8932/18 PH 4853  حسن إبراهيم أحمد  الليبراليون العرب و استحقاق الحرية 

9164/19 PH 4854 
 -الهيرمينوطيقا الرومانسية                

 دلتاي نموذجا 
 د: مصطفى كمال المعاني 

9165/19 PH 4855 
 -الهيرمينوطيقا الرومانسية                

 دلتاي نموذجا 
 د: مصطفى كمال المعاني 



9522/19 PH 4856  مجموعة مؤلفين أبحاث و دراسات في فلسفة الفعل 

9523/19 PH 4857  مجموعة مؤلفين دراسات في فلسفة الفعل أبحاث و 

9524/19 PH 4858 أسماء عقوني  ابستيمولوجيا األخالق عند كانط 

9525/19 PH 4859 أسماء عقوني  ابستيمولوجيا األخالق عند كانط 

9526/19 PH 4860 

أثر المنطق األرسطي في الفكر النحوي 

 -دراسة في شرح ابن الناظم لأللفية -

 نماذج و أمثلة

 عبد اهللا بن محمد السعيد

9527/19 PH 4861 

المنطق األرسطي في الفكر النحوي أثر 

 -دراسة في شرح ابن الناظم لأللفية -

 نماذج و أمثلة

 عبد اهللا بن محمد السعيد

9528/19 PH 4862 
أزمة الهوية في الفكر العربي المعاصر 

 بين األصالة و المعاصرة 
 عالء عبد الرزاق 

9529/19 PH 4863 
أزمة الهوية في الفكر العربي المعاصر 

 بين األصالة و المعاصرة 
 عالء عبد الرزاق 

9530/19 PH 4864 
إساءة قراءة التفكيك في الهرمينوطيقا 

 الغربية 

د: محمود خليف خضير 

 الحياني 

9531/19 PH 4865 
إساءة قراءة التفكيك في الهرمينوطيقا 

 الغربية 

د: محمود خليف خضير 

 الحياني 

9532/19 PH 4866 أد:فؤاد زكريا  اإلنسان و الحضارة في العصر الصناعى 

9533/19 PH 4867 أد:فؤاد زكريا  اإلنسان و الحضارة في العصر الصناعى 



9534/19 PH 4868 
التفكير المنطقي و الداللي عند رودولف  

 كارناب 
 مسعود بن سلمي 

9535/19 PH 4869 
التفكير المنطقي و الداللي عند رودولف  

 كارناب 
 مسعود بن سلمي 

9536/19 PH 4870  د:راوية عبد المنعم عباس  الحس و التجربة في فلسفة جون لوك 

9537/19 PH 4871  د:راوية عبد المنعم عباس  الحس و التجربة في فلسفة جون لوك 

9538/19 PH 4872  د: سناء خضر الخبرة الجمالية عند جون ديوي 

9539/19 PH 4873  د: سناء خضر الخبرة الجمالية عند جون ديوي 

9540/19 PH 4874 
الدين في الفلسفة البراغماتية عند وليم 

 جيمس 
 بن صابر محمد 

9541/19 PH 4875 
الدين في الفلسفة البراغماتية عند وليم 

 جيمس 
 بن صابر محمد 

9542/19 PH 4876  ابراهيم أبو عواد بحوث في الفكر اإلسالمي 

9543/19 PH 4877  ابراهيم أبو عواد بحوث في الفكر اإلسالمي 

9544/19 PH 4878 د:فيصل محمد البحيري  العدالة عند أرسطو 

9545/20 PH 4879 د:فيصل محمد البحيري  العدالة عند أرسطو 

9546/19 PH 4880  أد:محمد عبد الحميد خليفة الفكر النقدي عند العرب 



9547/19 PH 4881  أد:محمد عبد الحميد خليفة الفكر النقدي عند العرب 

9548/19 PH 4882  مقداد عرفة منسية  فلسفة الدين و علوم اإلسالم - الفارابي 

9549/19 PH 4883  مقداد عرفة منسية  فلسفة الدين و علوم اإلسالم - الفارابي 

9550/19 PH 4884 
 -أعالم  -الفكر الشرقي القديم 

 معتقدات  - أساطير 
 أد: محمد جمال الكيالني 

9551/19 PH 4885 
 -أعالم  -الفكر الشرقي القديم 

 معتقدات  - أساطير 
 جمال الكيالني أد: محمد 

9552/19 PH 4886  د: محمد عبد العزيز المعايطة  الفلسفة اإلسالمية 

9553/19 PH 4887  د: محمد عبد العزيز المعايطة  الفلسفة اإلسالمية 

9554/19 PH 4888  أ: نور الدين علوش  الفلسفة األلمانية المعاصرة 

9555/19 PH 4889  أ: نور الدين علوش  الفلسفة األلمانية المعاصرة 

9556/19 PH 4890 

الفلسفة التأويلية و مشروع إحياء 

قراءة تحليلية لعالقة األنا و  -اإلنسان 

األخر عند هانس جورج غدمار و 

 إيمانويل ليفيناس 

 د: أمينة بن عودة 

9557/19 PH 4891 

التأويلية و مشروع إحياء الفلسفة 

قراءة تحليلية لعالقة األنا و  -اإلنسان 

األخر عند هانس جورج غدمار و 

 إيمانويل ليفيناس 

 د: أمينة بن عودة 



9558/19 PH 4892 
 -الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم

 الجزء األول 
 إبراهيم مصطفى إبراهيمد: 

9559/19 PH 4893 
 -الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم

 الجزء األول 
 د: إبراهيم مصطفى إبراهيم

9560/19 PH 4894  بوغازي أد:بشير  الفلسفة الشرقية 

9561/19 PH 4895  أد:بشير بوغازي  الفلسفة الشرقية 

9562/19 PH 4896  أد:بشير بوغازي  الفلسفة اليونانية 

9563/19 PH 4897  أد:بشير بوغازي  الفلسفة اليونانية 

9564/19 PH 4898  أد:حربي عباس عطيتو الفلسفة قضاياها و مشكالتها 

9565/19 PH 4899  أد:حربي عباس عطيتو قضاياها و مشكالتها الفلسفة 

9566/19 PH 4900 
الفينومينولوجيا اإلدراكية و استطيقا الفن 

 عند موريس ميرلوبونتي 
 د:نبيل سعو

9567/19 PH 4901 
اإلدراكية و استطيقا الفن الفينومينولوجيا 

 عند موريس ميرلوبونتي 
 د:نبيل سعو

9568/19 PH 4902 
خطاب التجديد في الفكر اإلسالمي 

 المعاصر عند عمارة أنموذجا 
 يعقوب عزوز 

9569/19 PH 4903 
التجديد في الفكر اإلسالمي خطاب 

 المعاصر عند عمارة أنموذجا 
 يعقوب عزوز 



9570/19 PH 4904 

المدينة الفاضلة عند أبي األعلى 

دراسة تحليلية نقدية في  -المودودي 

منطلقات النظرية السياسية اإلسالمية 

 المعاصرة 

 أد: موسى معيرش 

9571/19 PH 4905 

المدينة الفاضلة عند أبي األعلى 

دراسة تحليلية نقدية في  -المودودي 

منطلقات النظرية السياسية اإلسالمية 

 المعاصرة 

 أد: موسى معيرش 

9730/19 PH 4906 

أفول اللسانيات  -اللغوية الوسائط 

الكلية +اللسانيات النسبية و األنحاء 

 الجزء األول + الجزء الثاني  -النمطية 

 د: محمد األوراغي 

9731/19 PH 4907 

أفول اللسانيات  -الوسائط اللغوية 

الكلية +اللسانيات النسبية و األنحاء 

 الجزء األول + الجزء الثاني  -النمطية 

 د: محمد األوراغي 

9732/19 PH 4908 

أفول اللسانيات  -الوسائط اللغوية 

الكلية +اللسانيات النسبية و األنحاء 

 الجزء األول + الجزء الثاني  -النمطية 

 د: محمد األوراغي 

9733/19 PH 4909 

أفول اللسانيات  -الوسائط اللغوية 

الكلية +اللسانيات النسبية و األنحاء 

 الجزء األول + الجزء الثاني  -النمطية 

 د: محمد األوراغي 

9734/19 PH 4910 

أفول اللسانيات  -اللغوية الوسائط 

الكلية +اللسانيات النسبية و األنحاء 

 الجزء األول + الجزء الثاني  -النمطية 

 د: محمد األوراغي 



9735/19 PH 4911 

 - الفلسفة العربية المعاصرة              

تحوالت الخطاب من الجمود التاريخي 

 آزق الثقافة و اإليديولوجيا إلى م

 مجموعة من المؤلفين العرب  

9736/19 PH 4912 

 - الفلسفة العربية المعاصرة              

تحوالت الخطاب من الجمود التاريخي 

 إلى مآزق الثقافة و اإليديولوجيا 

 مجموعة من المؤلفين العرب  

9737/19 PH 4913 

 - الفلسفة العربية المعاصرة              

تحوالت الخطاب من الجمود التاريخي 

 إلى مآزق الثقافة و اإليديولوجيا 

 مجموعة من المؤلفين العرب  

9738/19 PH 4914 

 - الفلسفة العربية المعاصرة              

تحوالت الخطاب من الجمود التاريخي 

 إلى مآزق الثقافة و اإليديولوجيا 

 مجموعة من المؤلفين العرب  

9739/19 PH 4915 

 - الفلسفة العربية المعاصرة              

يخي تحوالت الخطاب من الجمود التار 

 إلى مآزق الثقافة و اإليديولوجيا 

 مجموعة من المؤلفين العرب  

9740/19 PH 4916 

صناعة  -الفلسفة العربية المعاصرة 

العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى 

 - التشفير المزدوج                       

 األول + الجزء الثاني الجزء 

مجموعة من األكاديميين 

 العرب 



 

9741/19 PH 4917 

صناعة  -الفلسفة العربية المعاصرة 

العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى 

 - التشفير المزدوج                       

 الجزء األول + الجزء الثاني 

من األكاديميين مجموعة 

 العرب 

9742/19 PH 4918 

صناعة  -الفلسفة العربية المعاصرة 

العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى 

 - التشفير المزدوج                       

 الجزء األول + الجزء الثاني 

مجموعة من األكاديميين 

 العرب 

9743/19 PH 4919 

صناعة  -الفلسفة العربية المعاصرة 

العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى 

 - التشفير المزدوج                       

 الجزء األول + الجزء الثاني 

مجموعة من األكاديميين 

 العرب 

9744/19 PH 4920 

صناعة  -الفلسفة العربية المعاصرة 

العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى 

 - التشفير المزدوج                       

 الجزء األول + الجزء الثاني 

مجموعة من األكاديميين 

 العرب 


