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جديدةالنيات تمقال  

 فلسفة
 المؤلف العنوان الرقم

S 2103 آرمسترونغ ، أ.هـ. مدخل إلى الفلسفة القديمة 

S 2194 آرمسترونغ ، بول ب. القراءات المتصارعة : التنّوع والمصداقية في التأويل 

S 2018 ابراهيم ، الزهرة األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا الثقافية : وجود الجسد 

S 2052(1-2) ابراهيم ، عبد الحميد الوسطية العربية : مذهب وتطبيق 

S 2180 ابراهيم ، يسرى فلسفة األخالق : فريديريك نيتشه 

S 2101  الموجز في راهن اإلشكاليات الفلسفية : مشكل غاية

 التأسيس وعقالنية الفلسفة...

 أبسالون ، أدموندس

S 1787 ابن أحمد ، يوسف الوجود والمعاني في فلسفة أرسطو 

S 2292  ابن رشد ومدرسته في الغرب االسالمي / تقديم محمد

 المصباحي

 

S 1826 ابن رشد ، أبو الوليد تفسير المقالة الموسوم عليها حرف الالم ألرسطو طاليس 

S 1860 تلخيص السفسطة ألرسطو طاليس ،،            ،، 

S 2125  تهافت التهافت ،،            ،، 

S 1770 اا تهافت  التهافت : انتصار للروح العلمية وتأسيس

 ألخالقيات الحوار

،،            ،، 

S 1769 الطونالضروري في السياسة : مختصر كتاب السياسة ألف  ،،            ،، 

S 2135 كتاب الكون والفساد ،،            ،، 

S 2141 كتاب النفس ،،            ،، 

S 2292 ومدرسته في الغرب االسالمي ابن رشد  

S 2161 نور هللا، محمد.. -ابن سالمة، رجاء داروين الثورة الداروينية 

S 2319 ابن سالمة، فتحي؛ ترجمة االسالم والتحليل النفسي 

 ابن سالمة، رجاء 

S 2094 ابن سينا ، أبو علي الحسين عبد هللا التعليقات 

S 2095 كتاب التعليقات            ،،،، 

S 2193 كتابات السياسة ،،           ،، 

S 2092(1-3) كتاب المنطق ،،           ،، 

S 2357 كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإلالهية ،،           ،، 

S 1782  مبحث عن القوى النفسانية أو كتاب في النفس على سنة

 االختصار...

،،           ،، 

S 2096 ة رسائل في الحكمة والطبيعياتمجموع ،،           ،، 

S 2012 ابن شريفة ، محمد ابن رشد الحفيد : سيرة وثائقية 

 

S 2013 ابن عدي ، يوسف مساءلة النص الفلسفي المغربي المعاصر 

S 2043(1-7) أبو التمن ، عز الدين موسوعة علم القياس واالتقويم 

S 2050 أبو ديّة ، أيوب لحديثة من كوبرنيك إلى هيومالعلم والفلسفة األوروبية ا 
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U 2302 شجذور إلحادية في مذاهب الهوتية: الكتاب األول بول تل  أبو العال، وهبة طلعت 

S 2327 أحمد، محمود سيد األخالق عند هيوم 

S 1768 إخوان الصفاء ّسراألسرار لتأسيس السياسة وترتيب الرياسة 

S 2140 اإلدريسي ، يوسف فلسفة والنقد الحديثينالخيال والمتخيل في ال 

S 1659 كتاب النفس ، كتاب النبات ,,     ,, 

S 2330 ...أرسطو طاليس السياسة : مع مقدمة في علم السياسة منذ الثورة الفرنسية 

S 2216 أّريفيه ، ميشال البحث عن فردينان دوسوسير 

S 2328 د الحيأزرقان، عب االتجاه الفوضوي في فلسفة سارتر  

S 1873 إسبر ، علي محمد التحليل األنطولوجي للعدم 

S 1986 األسواق الحرة  

S 2115 أشقرا ، عثمان موجز ، فكر التنوير 

S 2098 األعسم ، عبد األمير المصطلح الفلسفي عند العرب 

S 1861 أفالطون  إدعاء مليتس ودفاع سقراط 

S 2014 ام ، عبد الفتاح إمام إم استعباد النساء لجون ستيورات مل 

S 2178 أرسطو... والمرأة ،،            ،، 

S 2177 أفالطون والمرأة ،،            ،، 

S 2184(1-2) إمام ، عبد الفتاح إمام  تطّور الجدل بعد هيجل 

S 2185 دراسات في الفلسفة السياسية عند هيجل ،،            ،، 

S 2176 روسو والمرأة          ،،   ،، 

S 2175 الفيلسوف المسيحي والمرأة ،،            ،، 

S 2173 المنهج الجدلي عند هيجل : دراسة لمنطق هيجل ،،            ،، 

S 2021 نساء فالسفة ،،            ،، 

S 2133 أندلسي ، محمد نيتشه وسياسة الفلسفة 

S 2084 أنطون ، فرح فلسفة ابن رشد 

S 1772 ناف الميتافيزيقاهوسرل واستئ  انقّزو ، فتحي 

S 1824 أويلية هوسرل ومعاصروه : من فينومينولوجيا الللغة إلى ت

 الفهم

,,       ,, 

S 2265 أوكين ، سوزان موللر النساء في الفكر السياسي العربي 

S 2282 أومليل، علي أفكار مهاجرة 

S 1866  معلال-الفلسفة-التصوف–الخبرة البشرية : األسطورة  أيوب ، أيوب 

S 906 باشالر ، غاستون جدلية الزمن 

S 2332 بتنام، هيالري العقل والصدق والتاريخ 

S 2157  اشكالية الوجود الذهني في الفلسفة االسالمية : صدر الدين

 الشيرازي نموذجا

 بدر ، عادل محمود

S 2111  برهان اإلمكان والوجوب بين ابن سينا وصدر الدين

 الشيرازي

 ، عادل محمودبدر 

S 2048 برغسون ، هنري بحث في المعطيات المباشرة للوعي 

S 1979 البريدي ، عبد هللا السلفية والليبرالية : اغتيال االبداع في ثقافتنا العربية 

S 2284  االعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل: دراسة في الفلسفة

 االجتماعية

 بغوره، الزواوي

S 1980 بك ، أولريش ديد : رؤية مجتمع المواطنة العالميةهذا العالم الج 

S 1758 بالنشو ، موريس أسئلة الكتابة 
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S 2375 بلتينغ، هانس؛  نهاية تاريخ الفن 

 ترجمة العونلي، ناجي

S 1759 بلدي ، نجيب دروس في تاريخ الفلسفة 

S 1764 بلقزيز ، عبد اإلله أسئلة الفكر العربي المعاصر 

S 1757  عن بعد واالتبصار : قوة العقل واإلرادةالتخاطر  بليفر ، غازي ليون 

S 1871 المسكيني-بنشيخة ، أم الزين كانط راهنا أو االنسان في حدود مجرد العقل  

S 1766 بنعبد العالي ، عبد السالم لعقالنية ساخرة 

S 2350 بنعبد العالي ، عبد السالم الفلسفة أداة للحوار 

S 2109 بوتول ، غاستون لسفته االجتماعيةابن خلدون : ف 

S 1793 بوّدية ، شفيقة الشعبوني من الموضوع إلى المقال الفلسفي 

S 1969 بودلاير ، جان المصطنع واالصطناع 

S 2295  الفلسفة في زمن االرهاب : حوارات مع يورغن هابرماس

 وجاك داريدا

 بورادوري، جيوفانا

S 2117 بورشاشن ، ابراهيم بن عبد هللا فيةمع ابن طفيل في تجربته الفلس 

S 1973(1-2) بوغديري ، ياسين الشامل في الفلسفة : برامج جديدة 

S 2116 بوليتزر ، جورج المادية والمثالية 

S 2347 بومنير ، كمال مدخل إلى قراءة فلسفة فلتر بنيامين: دراسة ونصوص 

S 2072 بوميان ، كريستوف نظام الزمان 

S 1991  بيدوج ، سمية الجسدفلسفة 

S 2372 رويز؛ ترجمة عبد المولى،  -بينا دروس في السعادة

 محمد نجيب

S 2049 يبينوزا ، باروخ علم األخالق 

S 2165 التريكي ، فتحي الجماليات وسؤال المعنى 

S 2100 العقل : العقل بين التجربة العلمية والتجربة العمليّة ،،        ،، 

S 2102 اة اليوميةفلسفة الحي ،،        ،، 

S 2077 الهويّة ورهاناتها ،،       ،، 

S 1740 تسيخوف ، دمتري حول الصراع االيديولوجي : قضايا منهجية 

S 1736 تشانغ تسه ، الوتسه كتاب التاو 

S 1989 مجموعة التشكيك في السلطة 

S 2296 متشومسكي، نعو أشياء لن تسمع بها أبدا...: لقاءات ومقاالت 

S 2145 التميمي ، مشحن زيد فلسفة التاريخ عند ابن الرشد 

S 2104 توفيق ، ضياء حبيب مصادر المعرفة في الفلسفة االسالمية المعاصرة 

S 2143 تونغ ، ماوتسي في التناقض والممارسة العملية 

S 1868 تيزيني ، طيب مشروع رؤية جديدة للفكر العربي الوسيط 

S 2248  تيلوين ، مصطفى األنثروبولوجيامدخل عام في 

S 2097 جابر بن حيان ثالث رسائل فلسفية 

S 2085  دروس في الفكر الفلسفي االسالمي : )علم الكالم والفلسفة

 والتصوف(

 الجابري ، علي حسين

S 2127 ...الجابري ، علي حسين فلسفة العلوم : دروس في األسس النظرية وآفاق التطبيق 

S 2136 الجابري ، محمد عبد الرحمان عالمات عند جماعة فينا . رودولف ..نظرية ال 

S 1471 الجابري ، محمد عابد تكوين العقل العربي 

S 1474  العقل األخالقي العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم.ـ ،،             ،، 
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2001 

S 1870 نحن والتراث : قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ,,            ,, 

S 2258  أطياف االيديولوجيا العربية : دراسات نقدية في الفكر

 والسياسة

 الجباعي ، جاد الكريم

S 2264 الجباعي ، جاد الكريم جدلية المعرفة والسياسة : حوارات مع إلياس مرقص 

S 1971 جبر ، رياض شنته أدب الفالسفة العرب : من الكندي إلى ابن رشد 

S 1755  لألزمنة العربية  قوى-إلى المستقبل : أفكارالطريق

 المنظورة

 جدعان ، فهمي

S 2262 جديدي ، محمد فلسفة الخبرة : جون ديوي نموذجا 

S 1747 الجنابي ، هيثم العراق ومعاصرة المستقبل 

S 2037 جنبالط ، كمال بين جوهر اإلبداع ووحدة التحقق 

S 1999 بالط ، كمالجن تاريخ االقتصاد في بعده االنساني 

S 2002 ثورة في عالم االنسان ،،    ،، 

S 2028 فلسفة العقل المتخطي، فلسفة التغيير : الجدليات ،،    ،، 

S 2025 الفلسفة واليوغا في بالد الحكماء ،،    ،، 

S 2029 جنبالط ، كمال فيما يتعّدى الحرف 

S 2001 الماركسية واالشتراكية ،،    ،، 

S 2182 جهامي ، جيرار ا : حضوره الفكري بعد ألف عامابن سين 

S 2378 جوفنال، هوغ دي دعوة إلى االستشراق 

 المناعي، مبروك؛ مترجم

S 2058 جوليان ، فرانسوا جدل في األخالق 

S 2047 جيمينيز ، مارك ما الجمالية؟ 

S 2196 جيليز ، دونايد فلسفة العلم في القرن العشرين 

S 1982 الشعائرية : التجسيد الجمالي في مظان  مظاهر الدراما

 المقدس...

 الحافظ ، منير

S 2300 الحدادي، عزيز ابن رشد وإشكالية الفلسفة السياسية 

S 2293 حدجامي، عادل فلسفة جيل دولوز عن الوجود واالختالف 

S 1927 حرب ، علي الممنوع والممتنع : نقد الذات المفّكرة 

S 2322 الحسناوي ، مصطفى دمات إلعادة تأسيس سياسة الوجودالحياة والسلطة: مق 

S 2082 الحسناوي ، مصطفى نيتشه وجوه الفيلسوف 

S 2321 حسن، هاشم أبو الحسن علي اإلنسان عند صدر الدين الشيرازي 

S 1997 حسنية ، حافظ حكماء 

S 2208  أركيولوجية الفساد والسلطة في النصوص األدبية

 قديمةوالمدّونات العربية ال

 الحسين ، قصي

S 2056 )حالّوي ، جمان الوعي ونشوء فلسفة الترميز : )بحث أنثروبولوجي 

S 2130 .الحلبي ، عالء 2العقل الكوني : الحقيقة المجردة .ج 

S 2299 حمد، حامد حمزة الفلسفة اليونانية : قراءات ومقاربات 

S 2310 راسل  المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة : برتراند

 نموذجا

 حمود، جمال 

S 2151 حميش ، بنسالم في معرفة اآلخر 

S 2340 حميش ، بنسالم العرب واالسالم في مرايا االستشراق 

S 2298 حنا، محمد أيت الّرغبة والفلسفة : مدخل إلى قراءة دولوز وغونتاري 
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S 2317  تأويل الظاهريات : الحالة الراهنة للمنهج الظاهرياتي

 في ظاهرة الدينوتطبيقه 

 حنفي ،حسن

S 2063 حنفي ،حسن محمد اقبال فيلسوف الذاتية 

S 1794 نصوص من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ...  حنفي ، حسن 

S 2259 الحوراني ، راتب هيغل والفارابي : دراسة مقارنة في التصوف الفلسفي 

S 2086 حيدر ، أحمد الجمالية والميتافيزيقا 

S 2241  في سوسيولوجيا الخطاب : من سوسيولوجيا التمثالت إلى

 سوسيولوجيا الفعل

 حيمر ، عبد السالم

S 2190 .خشبة ، دّريني 1أساطير الحب والجمال عند اليونان : دراسة ونصوصج 

S 2150(1-2)  : عودة التاريخ في التأسيس للميتولوجيا العربية

 األنتروبوجية المعرفية العربية

 ال الدينالخضور ، جم

S 2172 الخضيري ، زينب محمود فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 

S 2312 الخطيب، محمد األثنولوجيا : دراسة عن المجتمعات البدائية 

S 2187  نقد فلسفة هيجل : مع التركيز على نقد كير كجورد

 وفويرباخ ونقد ماركس لفلسفة الحق

 خليفة ، فريال حسن

S 2189 خليل ، خليل أحمد ي : قراءة في تراث الثقافة الشعبية العربيةنقد العقل السحر 

S 1816 الخوني ، محسن التنوير والنقد أو منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت 

S 2251 الخويلدي ، زهير لزومية العود على بدء أواستراتيجيات فلسفية 

S 2149 الخويلدي ، زهير معان فلسفية : دراسة 

S 1789 لمنطقية : دروس بيانية في شرح المنطق القواعد ا

 وتطبيقاته

 خير الدين ، سمير

S 2076 دروري ، شادية خفايا ما بعد الحداثة ودور ألكسندر كوجيف فيها 

S 2161 مجموعة )رجاء بن سالمة، توماس  داروين والثورة الداروينية

 آنجر...(

S 2105 دريدا ، جاك صيدلية أفالطون 

S 1825 هرة : مدخل إلى مسألة العالمة في الصوت والظا

 فينومينولوجيا هوسرل

 دريدا ، جاك

S 2069 دولة ، سليم الثقافة...الجنسوية الثقافية : الذكر واألنثى ولعبة المهد 

S 2134  الجراحات والمدارات : عناصر أولية من أجل فلسفة عربية

 جديدة في القضايا االنسانية

،،        ،، 

S 2126 دولة ، سليم فةما الفلس 

S 2308  التواصل والتاريخ : قراءة في فلسفة التاريخ لدى "بول

 ريكور"

 دومه، ميلود بلعاليه

S 2373 ...دووركين، رونالد؛ ترجمة الكشو،  أخذ الحقوق على محمل الجد

 منير

S 2169 ديفز ، بول هللا والعقل والكون 

S 1968 ديكارت ، رينيه حديث الطريقة 

S 2099 الة الطريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في مق

 :…Discours de la méthode pour =العلوم

،،            ،، 

S 2367 ديكسو، مونيك؛ ترجمة الجربي،  أفالطون : الرغبة في الفهم

 حبيب

S 2366 ديلتاي، فلهلم؛ إنقّزو، فتحي إقامة العالم التاريخي في علوم الروح 
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S 2042 ديلودال ، جيرار سفة األميريكيةالفل 

S 2171 راتزينغر ، الكاردينال جوزيف قيم في أزمنة التحول : الصمود أمام تحديات المستقبل 

S 2131 الّراشد ، محمد وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي : هللا، االنسان 

S 1802 رزنيك ، ديفيد ب. أخالقيات العلم : مدخل 

S 2044 رورتي ، ريتشارد مرآة الطبيعةالفلسفة و 

S 2064 روسو ، جان جاك خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر 

S 2365  مقاالت : في العلوم والفنون، في االقتصاد السياسي، في

 أصل اللغة

روسو، جان جاك؛ ترجمة 

 محجوب، محمد

S 2066 رولز ، جون  العدالة كإنصاف : إعادة صياغة 

S 2000  روبنسكي ، إفان أوالتكونتكون 

S 2297 ريكور ، بول الحب والعدالة 

S 2051 ريكور ، بول الذاكرة، التاريخ، النسيان 

S 2214(1-3) في الزمان والسرد : الحبكة والسرد التاريخي، التصوير

 السرد القصصي، الزمان المروي

 ريكور ، بول

S 1794 .1العادل.ج  ريكور ، بول 

S 2370 ريكور ، بول؛ ترجمة محجوب،  اضرات في التأويليةمقاالت ومح

 محمد

S 2363  الوجود والماهية والجوهر لدى أفالطون وأرسطو : درس

 1954-1953ألقي في جامعة سترازبورغ 

 ريكور ، بول؛ ترجمة إنقّزو، فتحي

S 2341 الزاهي، فريد الصورة واآلخر : رهانات الجسد واللغة واالختالف 

S 2354 الزواري ، رضا ن خلدونفلسفة اب 

S 1713 الزواري ، رضا المخيّلة والدين عند ابن رشد 

S 2138 زيعور ، علي الخطاب التربوي والفلسفي عند محمد عبده 

S 1771 تيار الفلسفة العملية عند ابن خلدون وابن األزرق في ال

 االجتماعي التاريخي

 مشرفزيعور ، علي. 

S 2311 اتي، جورجزين الفلسفة في مسارها 

S 2031 السافي ، نور الدين نقد العقل في فلسفة الغزالي 

S 2074 سارتر ، جان بول الكينونة والعدم : بحث في األنطولوجيا الفنومينولوجية 

S 2065 ساندل ، مابكل ج. الليبرالية وحدود العدالة 

S 2088 ساهل ، بوعزه دفاعا عن المنطق األرسطي : مجموعة مقاالت 

S 1760 سبيال ، محمد الحداثة 

S 1761 اللغة ,,      ,, 

S 2121 سبينوزا رسالة في إصالح العقل 

S 2362 سبينوزا؛ ترجمة سعيد، جالل الدين رسالة في اصالح العقل : رسالة موجزة 

S 2374 سبينوزا؛ ترجمة سعيد، جالل الدين مبادئ في فلسفة ديكارت : أفكار ميتافيزيقية، مراسالت 

S 2320 ستيس، ولتر الدين والعقل الحديث 

S 1996 سرايا ، شادي فلسفة الروح 

S 2257 سروش ، عبد الكريم العقل والحرية 

S 2091 سعد هللا ، محمد سالم األسس الفلسفية للنقد ما بعد البنيوية : دراسة فلسفية 

S 2348 سعيد، جالل الدين فلسفة الجسد 

S 2003  وسيكولوجية االبتزاز السياسي : انتهاكات حقوق االنسان

 مقاربات سيكولوجية

 سعيد ، سعاد جبر
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S 1990 مجموعة السالم والتوافق الدولي 

S 2181 سالمة ، يوسف سليم الفينومينولوجيا المنطق عند ادمون هسرل 

S 2022 سليمان ، جمال محمد أحمد الوجوه والموجود لمارتن هيدجر 

S 2106  كتاب التلويحات ؛ ويليه كتابي المقاومات والمشارع

 والمطارحات

 السهروردي ، شهاب الدين يحيى

S 2068 كتاب المقاومات ،،                   ،، 

S 2268(1-2) ... المؤلفات الفلسفية والصوفية ،،                   ،، 

S 1919 سونتاغ ، سوزان ضد التأويل ومقاالت أخرى 

S 1803 سيغال ، فيليب كيف ولد مفهوم السياسة لدى الشعوب 

S 1751 بدائية لمحة عن تطور المجتمع منذ بدأ التاريخ : المشاعبة ال

 : نظام الرق ، الرأسمالية ، االشتراكية

 سيغال ، ل.

S 2225 سيمونة ، دومينك أجمل قصة عن العالم : أسرار بداياتنا 

S 2371 شامخ، فاطمة حداد؛ ترجمة سعيد،  فة السياسية عند سبينوزاالفلسفة النسقية ونسق الفلس

 جالل الدين

S 2325 شايغان، داريوش ما الثورة الدينية؟ : الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة 

S 2019 الشبلي ، سعيد االنسان والحرية عند محي الدين بن عربي 

S 2351 الميلوديشغموم،  المتخيل والقدسي في التصوف االسالمي 

S 2122 شكشك ، أنس فلسفة الحياة وحكمة الوجود 

S 2118  أصالة الوجود عند الشيرازي من الفكر الماهوي إلى الفكر

 الوجودي

 الشلبي ، كمال عبد الكريم حسين

S 2234 الشيخ ، محمد فلسفة الحداثة في فكر هيغل 

S 2235 الشيخ ، محمد نقد الحداثة في فكر نيتشه 

S 2240 الشيخ ، محمد د الحداثة في فكر هايدغرنق 

S 1898  في الجواب عن األسئلة النّصيرية : أسئلة فلسفية في ماهية

 الزمان والنفس االنسانية وعالقة الوحدة بالكثرة

 الشيرازي ، صدر الدين

S 2040  إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي : بحث في

 فينومينولوجيا الغياب

 دالصادقي ، أحم

S 2040  إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي : بحث في

 فينومينولوجيا الغياب

 الصادقي ، أحمد

S 2329  االنسداد التاريخي : لماذا فشل مشروع التنوير في العالم

 العربي؟

 صالح، هاشم

S 2139 ..الصفار ، ثامر الماركسية وااليكولوجيا : قراءات في األدب الماركسي 

S 2170 صليبا ، لويس أقدم كتاب في العالم ريك قيدا : دراسة، ترجمة وتعليقات 

S 2197 ضاهر ، عادل تأمالت في مفهوم الفعل اإلالهي 

S 1763 ضيفي ، مبارك نقد الفكر األمازيغي : نقد ومقارنة في أعمال أحمد عصيد 

S 1998 بن مصلحطاش كبري زاده ، أحمد  الشهود العيني في مباحث الوجود الذهني 

S 2339 طّحان، محمد جمال  صنّاع الحضارة : تاريخ الحضارة االنسانية عبر أعالمها 

S 1988 عباس ، محمد أفالطون واألسطورة 

S 2233 عباس ، كارزان مراد العقيدة والقانون في فلسفة زرادشت 

S 1523 عبد الرحمان ، طه الحق العربي في االختالف الفلسفي 

S 1480 الحوار وتجديد علم الكالم في أصول  عبد الرحمان ، طه 

S 2073 عبد الرسول ، أيمن في نقد المثقف والسلطة واالرهاب 
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S 2256  التفكير في العلمانية : إعادة بناء المجال السياسي في الفكر

 العربي

 عبد اللطيف ، كمال

S 2162 عبود ، حنا الميثولوجيا العالمية 

S 1984  الذات : دراسات في الفلسفة والمعاصرة من اآلخر ... إلى

 والفكر الفلسفي العربي المعاصر

 العبيدي ، حسن مجيد

S 2015 العجيلي ، محمد علي األخالق عند فرويد : دراسة تحليلية ونقدية 

S 2313 عدنني، إكرام سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر 

S 467 العروي ، عبد هللا مفهوم االيديولوجيا 

S 468 مفهوم الحرية ،،      ،، 

S 687 مفهوم العقل : مقالة في الفارقات ،،     ،، 

S 1993 العسكري ، كفاح يحي صالح الغزالي وجون ديوي : نظرتهما للطبيعة االنسانية 

S 2179 عطيّة ، أحمد عبد الحليم جاك دريدا والتفكيك 

S 2260 الحليم عطيّة ، أحمد عبد ريكور والهيرمينوطيقا 

S 2253 عطيّة ، أحمد عبد الحليم سارتر والفكر العربي المعاصر 

S 2255 عطيّة ، أحمد عبد الحليم ليوتار والوضع ما بعد الحداثي 

S 2274 عطيّة ، أحمد عبد الحليم نيتشه وجذور ما بعد الحداثة 

S 2083 عفيفي ، زينب الفلسفة الطبيعية واإلالهية عند الفارابي 

S 2360 العقاد، عباس محمود الشيخ الرئيس ابن سينا 

S 1746 ..العقالنية وانتقاداتها ؛ اعداد وترجمة محمد سبيال و  

S 2346 عقيبي، لزهر جدلية الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكور 

S 1978 العلوي ، هادي نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي 

S 2198 ي ، فريدالعليب رؤية ابن رشد السياسية 

S 2246 عماري ، عبد الصادق ابتداء التاريخ االنساني والنزعة االنساوية الكانطية 

S 2166 عوض ، جورج تأمالت حول تطور الفكر االنساني 

S  

 

هيغل األول وئؤال الفلسفة : في تاريخ نشوء المشكل 

 الهيغلي وتطوره...

 العونلي، ناجي

S 1972 العزيزالعيادي ، عبد  فلسفة العقل 

S 2376 مسألة الحرية ووظيفة المعنى في فلسفة موريس مولو- 

 بونتي

 العيادي، عبد العزيز

S 1865 غادامير ، هانزجورج بداية الفلسفة 

S 1856 الحقيقة والمنهج : الخطوط األساسية لتأويلية فلسفية ,,           ,, 

S 1863 طرق هيدغر ,,          ,, 

S 2124 مصطفى غالب أبقراط ، 

S 2059 غرانجي ، جيل غاستون فكر الفضاء 

S 2352 الغزي، ثامر كاريزما الشيطان : بحث في تمثل االنسان ألصل الشر 

S 1756 غصن ، أمينة جاك دريدا في العقل ، والكتابة والختان 

S 1995 غليك ، جايمس نظرية الفوضى علم الالّمتوقّع 

S 2017 غوش ، ريمون د الّسقراطيالفلسفة السياسية في العه 

S 1867 الفارابي ، أبو نصر إحصاء العلوم 

S 2261 الثمرة الرضية في بعض الرساالت الفارابية ،،           ،، 

S 1858 رسائل ،،           ،، 

S 1830 رسالة في السياسة ،،           ،، 
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S 2250  العقل والحضارة : دراسة حول فرص عقلية أخالقية

 تمعللمج

 فارو ، باتريك

S 2062 فتغنشتاين ، لودفيك تحقيقات فلسفية 

S 2203  مارتن هايدغر : نقد العقل الميتافيزيقي، قراءة أنطولوجية

 للتراث الغربي

 الفريوي ، علي الحبيب

S 2377  مارتن هايدغر "الفن والحقيقة" أو اإلنهاء الفينومينولوجي

 للميتافيزيقا

 الفريوي ، علي الحبيب

S 2039  فلسفة الحرية .ـ أعمال الندوة الفلسفية السابعة عشرة التي

 نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية ..

 

S 1241  الفلسفة العربية المعاصرة : بحوث المؤتمر الفلسفي العربي

 الثاني ، الجامعة األردنية

 

S 1587  الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام.ـ أعمال الندوة

 الثانية عشرة التي نظمتها ... الفلسفية

 

S 1800  فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي .ـ أعمال

 2005ندوة ، 

 مجموعة من الباحثين 

S 2345  "الفلسفة والنسوية : في فضح "ازدراء الحق األنثوي

 ونقضه و"التمركز الذكوري" ونقده

 

S 2334 هنرييت عبوديفولتير؛ ترجمة  رسالة في التسامح  

S 1804 فيدوح ، عبد القادر الجمالية في الفكر العربي 

S 1975 مجموعة الفردية والمجتمع المدني 

S 2283  تأويل الذات : دروس ألقيت في "الكوليج دوفرانس" لسنة

1981-1982 

 فوكو ، ميشيل

S 2026 فوكو ، ميشيل جنيالوجيا المعرفة 

S 1809  / ؛ ترجمة محمد ريدا، بالنشوفوكو، د حوارات ونصوص

 ميالد

S 1983 فينش ، ف. إي. إيغانس يوغا التيبيت : األسرار والمذاهب 

S 2087 في الفلسفة والفن واألدب  

S 1862  التعددية الدينية في فلسفة جون هيك : المرتكزات المعرفية

 والالهودية 

 قانصو ، وجيه

S 1716 "قرني ، عزت ؛ مترجم (أفالطون في العلم )محاورة "ثياتيتوس 

S 2123 قمير ، يوحنا ابن رشد والغزالي : التهافتان 

S 2343 قمير ، يوحنا الكندي 

S 2267 كارناب ، رودولف البناء المنطقي للعالم والمسائل الزائفة في الفلسفة 

S 2011 كانط ، ايمانويل أنطولوجيا الوجود 

S 1971 تأسيس ميتيفيزيقا األخالق ،،     ،، 

S 2335 الدين في حدود مجّرد العقل ،،     ،، 

S 2206 كرم ، يوسف تاريخ الفلسفة اليونانية 

S 2167 كريشنامورتي ، جّدو التأّمل 

S 2030 كريم ، زيد عباس الفلسفة األخالقية لسبينوزا 

S 2379 كفاياس، جون في المنطق وفي نظرية العلم 

 ابن ساسي، محمد؛ مترجم

S 1981  في تاريخ الوجود : من النفصال األّول إلى النفحة قراءة  كنعان ، أحمد محمد
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 األخيرة

S 2034 كواين ، ويالرد فان أورمان من وجهة نظر منطقية : تسع مقاالت منطقية فلسفية 

S 2269  مقدمات لمؤلفات شهاب الدين السهروردي الفلسفية

 والصوفية

 كوربان ، هنري

S 2060 كون ، تومس س. لميةبنية االنقالبات الع 

S 2369 كويري، ألكسندر؛ ترجمة ابن  دراسات غاليلية

 عثمان، يوسف

S 2368 كويري، ألكسندر؛ ترجمة ابن  دراسات نيوتينية

 عثمان، يوسف

S 2364 كيملشكا، ويل؛ ترجمة الكشو، منير مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 

S 2024 كيلة ، سالمة الجدل المادي من هيغل إلى ماركس : موضوعات حول 

S 1460 لوسيف ، ألكسي فلسفة األسطورة 

S 2090 ليتش ، إدموند شتراوس: البنيوية في مشروعها األنثروبولوجي-كلدليفي 

S 2192 ليف تولتسوي : مختارات من كتاباته الفكرية والفلسفية  

S 2027 نماجدي ، سيف الدي العقل والنص عند الفالسفة والمتكلمين 

S 1749 المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية  

S 1748 ماركس ، كارل البيان الشيوعي 

S 1752 الماركسية باختصار  

S 2054 الماركسية والمارمسيون في عصرنا : طاولة مستديرة  

S 2093  مجموعة األسئلة واألجوبة : أسئلة البيروني وأجوبة ابن

 ...سينا

 

S 1855 متى ، كريم  لحديثة : عرض نقديالفلسفة ا 

S 1977 مجموعة مستقبل الليبرالية 

S 1791  الفيلسوف ، الشاعر والساسي : مدخل إلى الفلسفة السياسية

 الفارابية

 محجوب ، محمد

S 2252  نقد العقل العربي في الميزان : دراسة مطارحات "نقد

 العقل العربي" للمفكر المغربي محمد عابد الجابري

 ، يحيى محمد

S 2129 محمود ، ابراهيم النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر 

S 2247 المخ ، الحبيب أفكار معاصرة 

S 2128 المخ ، الحبيب الدكتور زكي نجيب محمود بين الفلسفة والتراث 

S 2273 المخ ، الحبيب العرب والتفكير العلمي 

S 1985 محمدمدين ، محمد  فلسفة هيوم األخالقية 

S 2113 المرزوقي ، أبو يعرب االبستمولوجيا البديل : مراسل العلم وفقهه 

S 828  اصالح العقل في الفلسفة العربية : من واقعية أرسطو

 وأفالطون إلى اسميّة ابن تيمية وابن خلدون

،،               ،، 

S 2146  تحديات وفرص : محاوالت في أحوال الفكر والسياسة عند

 المسلمينالعرب و

،،               ،، 

S 2107  حرية الضمير والمعتقد في القرآن والسنة : قراءة نقدية

 ألسس الفكر الكالمي وبعض أنصاره الجدد

،،             ،، 

S 2112 المرزوقي ، أبو يعرب النخب العربية وعطالة االبداع : في منظور الفلسفة القرآنية 

S 1473 مرسلي ، محمد ي تصوير المنطق المعاصردور المنطق العربي ف 

S 2263(1-4) ...مرّوة ، حسين النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية 
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S 1864 المزوغي ، محمد عمانوئيل كانط : الدين في حدود العقل أو التنويل الناقص 

R 2336 (فوكو والجنون الغربي2في نقد ما بعد الحداثة : ) المزوغي ، محمد 

S 2309 المسكيني، فتحي الكوجيطو المجروح : أسئلة الهوية في الفلسفة المعاصرة 

S 2307 المصباحي، محمد جدلية العقل والمدينة في الفلسفة العربية المعاصرة 

S 2318 المصباحي، محمد الدين والسياسة من منظور فلسفي 

S 2280  من أجل حداثة متعددة األصوات : ورش لفلسفات الحق

 والسياسة والثقافة والدين

 المصباحي، محمد

S 2108 المصري ، أيمن أصول المعرفة والمنهج العقلي 

S 1970 المصطفى ، شوقي المجاز والحجاج في درس الفلسفة بين الكلمة والصورة 

S 2301 المعموري، ناجح الجنس في أساطير وأديان الشرق 

S 2355 مفتاح، محمد رؤيا التماثل 

S 2380(1-2) مجموعة مقاالت في النمذجة وفلسفة العلوم 

 الكالعي، محي الدين؛ مترجم

 العامري، محسن؛ مترجم

S 2168 مكرينولدز ، ديفيد فلسفة الالعنف 

S 1992 بونتي ، موريس -ملرو المرئي والالمرئي 

S 2294 منسية، مقداد عرفة الفارابي : فلسفة الدين وعلوم االسالم 

R 2337 مهانة، اسماعيل حداثة : هيدغر في مناظرة العقل الحديثالوجود وال 

S 2041 مهدي ، محسن س. االسالمية السياسية ةالفارابي وتأسيس الفلسف 

S 1729 موران ، ادغار الفكر المستقبل : مدخل إلى الفكر المركب 

S 2286(1-2) ...موران ، ادغار المنهج : معرفة المعرفة؛ األفكار 

S 2032 موسى ، حسين المجتمع لميشال فوكوالفرد و 

S 2353 ....ميراندوال، يوحنا بيك دوال؛  ترجمة  مناظرة في الكرامة االنسانية

 آمنة الجبالوي

S 2281  السوسيولوجيا السياسية المعاصرة : العولمة والسياسة

 والسلطة

 ناش، كيت

S 2057 ناناف ، اندريه الفكر الحر 

S 2331 نجار، ابراهيم يوسفال مدخل إلى الفلسفة 

S 2114 نسيم ، محمود فجوة الحداثة العربية 

S 2285  اإلشارات والمسالك : من إيوان ابن رشد إلى رحاب

 العلمانية

 نّصار ، ناصيف

S 1987 نّصار ، ناصيف الذات والحضور : بحث في مبادئ الوجود التاريخي 

S 2287  مدلول األمة مفهوم األمة بين الدين والتاريخ : دراسة في

 في التراث العربي االسالمي

 نّصار ، ناصيف

S 1976 مجموعة النظام التلقائي 

S 2144 نيتشه ، فريدريك غسق األوثان أو كيف نتعاطى الفلسفة قرعا بالمطرقة 

S 2153 ...نيتشه ، فريدريك الفلسفة في العصر التراجيدي عند اإلغريق 

S 2228 سجاليّ  في جنيالوجيا األخالق : كتاب ،،         ،، 

S 2154 هكذا تكلّم زرادشت ،،         ،، 

S 1741 هابرماس ، يورغن بعد ماركس 

S 1739 المعرفة والمصلحة ,,          ,, 

S 2323 هايزينبيرغ، فيرنز الفيزياء والفلسفة 
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S 2164 هاموند ، ريتشارد من الكواركات إلى الثقوب السوداء : مساءلة الكون 

S 2326 هايني، هاينريش في تاريخ الدين والفلسفة 

S 2046 هتشيون ، ليندا سياسة ما بعد الحداثوية 

S 2120 هالل ، ابراهيم الفلسفة والدين في التصّوف االسالمي 

S 2254  الشرق الخيالي ورؤية اآلخر : صورة الشرق في المخيال

 الغربي، الرؤية السياسية الغربية للشرق المتوسط

 ، تييريهنتش 

S 1872 هورساكو ، ماكس و ادورنو ، ت جدل التنوير 

S 2053 ... هوسرل ، ادموند أزمة العلوم األوروبية والفنومينولوجيا 

S 2356 هوسرل ، ادموند فكرة الفينومينولوجيا 

S 2195 هوك ، صموئيل هنري منعطف المخيلة البشرية : بحث في األساطير 

S 1765 : هولب ، روبرت سي مقدمة نقدية نظرية االستقبال 

S 2016 هوى ، ديفيد كوزنز الحلقة النقدية : األدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية 

S 2314 هيدغر، مارتن؛ ترجمة فتحي  الكينونة والزمان

 المسكيني

S 2061 هيلد ، ديفيد نماذج الديمقراطية 

S 2174 شهيغل ، فريدري أصول فلسفة الحق . ج. األول 

S 2174 أصول فلسفة الحق . ج. الثاني ،،          ،، 

S 2227  اإليمان والمعرفة أو فلسفة الذاتية التفكيرية في أشكالها

 التامة...

،،          ،، 

S 2183  .من محاضرات في فلسفة التاريخ 1العقل في التاريخ : مج ،،          ،، 

S 2188 .2موسوعة العلوم الفلسفية .ج  ،،         ،، 

S 1994 هيلي ، باتريك  صور المعرفة : مقدمة لفلسفة العلم المعاصر 

S 2023 الورفلي ، حاتم الهوية والسرد لبول ريكور 

S 1857 ورنوك ، ميري الذاكرة في الفلسفة واألدب 

S 2324 الوكيلي، محمد عزيز المدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقيدة والدين 

S 2333 ولد عبد المالك، البكاري العقل والحجرية في فلسفة هوبز السياسية 

S 2288 ولفونسون، اسرائيل موسى بن ميمون : حياته ومصنفاته 

S 2244 اليازجي ، كمال النصوص الفلسفية الميسرة : من تراث العرب الفكري 

S 2142 اليازجي ، ندرة العقل من منظور العلم والحكمة 

S 2207  يحيى بن عدي تهذيب األخالقكتاب 

S 1974 يفوت ، سالم ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب واألندلس 

S 2147 يوسف ، عقيل مهدي المعنى الجمالي 
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