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 الرقم العنوان الرقم العنوان

 10 النوس عند افالطون 64 الحجاج الخطابً

 10 جدلٌة االخالق والمعرفة عند سقراط 64 التوجهات البالؼٌة عند العرب

 10 الصراع فً الفلسفة الطاوٌة 64 التأسٌس اإلبستمولوجً عند ؼاستون باشالر

 16 تفاهة الشر عند أوؼسطٌن 64 للتراث عند دمحم اركونلقراءة النقدٌة 

 10 تفاهة الشر عند حنة أرندت 01 مستقبل الفلسفة و ثورة النانوتكنولوجٌات

 14 النقد الروحً للحداثة الؽربٌة عند دارٌوش شاٌؽان. 00 فلسفة الثورة بٌن كارل ماركس و هربارت ماركوز

 14 نقد األسس المعرفٌة للحداثة الؽربٌة عند وائل حالق. 00 خطر الدٌمقراطٌة المعاصرة

 00 بوبر و هانز راٌشنباخ. االشكال االستقرائً بٌن كارل
المفهوم النبوي للعالم وعالقته بالكسمولوجٌا فً هٌرمٌنوطٌقا دمحم 

 مجتهد شبستري.
14 

 06 عقٌدة لحلول "دراسة مقارنة بٌن الحالج والقدٌس أؼسطٌنوس"
ارة الؽربٌة المعاصرة وعصر الفراغ عند جٌل أزمات الحض

 لٌبوفسكً.
14 

 00 عقٌدة االتحاد "دراسة مقارنة بٌن السهروردي والقدٌس توما االكوٌنً"
وعود مستقبل البشرٌة وانتظارات العقل المركب عند إدؼار 

 موران.
01 

 00 الذاتً وترمٌم الهوٌة االسالمٌة عند طه عبد الرحمان.النقد  04 عقٌدة تناسخ االرواح "دراسة مقارنة بٌن الفٌثاؼورٌة والبوذٌة"
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 00 معالم المجتمع الجدٌد عند زكً نجٌب محمود 04 عقٌدة الخالص "دراسة مقارنة بٌن الزرداشتٌة والمانوٌة"

 00 التراث فً فلسفة كرٌبع النبهانً 04 عقٌدة الخالص "دراسة مقارنة بٌن البوذٌة والبراهمٌة"

عقٌدة الخالصة "دراسة مقارنة بٌن المذهب الكاثولٌكً والمذهب 

 األرثوذكسً"
 06 مشكلة العقل واالٌمان عند توما اإلكوٌنً 04

 00 نزعة األنسنة فً فلسفة ماركس وامتدادها فً الفكر المعاصر. 41 فكرة الزمانة والمكان عند إٌمانوٌل كلنط

 04 موقؾ اولرٌش بك من العولمة 40 استٌطٌقا كانط مفهوم الرائع عند إدموند بوركا وأثره فً

 04 تحلٌل كتاب االرهاب المقدس لـ : تٌري اؼلتون 40 سؤال الفن فً فلسفة أدورنو.

 04 تحلٌل كتاب الهوٌة والعنؾ لـ : أمارتٌا صن 40 مفهوم التعالً )الترانسندانس( فً الفلسفة المعاصرة.

 46 سؤال التارٌخ عند رٌمون آرون.
مفهوم الدولة االسالمٌة، تحلٌل كتاب الدولة المستحٌلة: السٌاسة 

 ومأزق الحداثة االخالقٌة لـ: وائل حالق
04 

 40 العدالة واللٌبرالٌة فً فلسفة جون راولز
التجربة الدٌنٌة واثرها فً رؤى العالم، كراءة فً كتاب: عن هللا 

 واالنسان لـ زٌؽمونت باومن.
01 

 00 نقد التمركزات الؽربٌة عند عبد الوهاب المٌسٌري 44 الظواهر السائلة فً فلسفة زٌؽمونت باومان

 00 نقد االستشراق عند وائل حالق 44 الحراك السٌاسً وثورة الطلبة فً فلسفة هربرت ماركوز

 00 نصر الفارابً.الموسٌقى فً السماع وتناؼم الوجود عند أبو  44 ما بعد االنسان فً فلسفة ارٌك فروم
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 06 االخالق وثقافة االستهالك عند جٌل لبوفٌتسكً. 44 أزمة االنسان والمجتمع المعاصر فً فلسفة ارٌك فروم

 00 الفلسفة اإلئتمانٌة عند طه عبد الرحمان. 41 اشكالٌة الهوٌة فً فلسفة صموئٌل هنتنجتون

 04 عند جون دٌوي. نظرٌة الترقبٌة 40 الفٌنومٌنولوجٌا عند إدموند هوسرل.

 04 أزمة الٌقٌن فً العلوم الفٌزٌائٌة ماكس بالنك 40 مفهوم الجسد لمٌرلوبونتً فً نظرٌة االعتراؾ الكسل هونٌث.

 04 -بٌار دوهٌم أنموذجا–ابستمولوجٌا المعرفة الفٌزٌائٌة المعاصرة  40 اللؽة والسٌمٌائٌات فً فلسفة مٌرلوبونتً.

 04 االؼتراب عند إرٌك فروم. 46 كروتشة.الجمالٌة عند بندتو 

 01 -ستٌفن هوكٌنػ أنموذجا-األبعاد الفلسفٌة لنظرٌة االنفجار األعظم  40 .-مٌرلوبونتً نموذجا -المنعطؾ اللؽوي فً الفلسفة المعاصرة

 00 فلسفة التحلٌل عند آٌر. 44 تٌودور أدورنو وجمالٌة الحداثة.

 00 موقؾ هٌجل من الدٌن )االسالم أنموذجا( 44 " انطولوجٌا  االعتراؾ عند "هٌقل

 00 الظواهرٌة بٌن مسألتً المنهج والمذهب الفلسفً. 44 اإلنسان االبدي عند "نتشه"

 06 مستقبل االنسان فً ظل تطور البٌوتكنولوجٌا. 44 االقتدار عند "جٌورجٌو آؼنمبٌن"

 00 .للمعرفة عند مٌشال فوكو األسس االركٌولوجٌة 41 المقاومة عند"مٌشال فوكو"

 04 .االسس الجٌنالوجٌة للمعرفة عند مٌشال فوكو 40 الجندر فً النقد العربً المعاصر .

 04 مفهوم الحساسٌة عند كانط. 40 انطولوجٌا  االعتراؾ عند "هٌقل "
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 04 سؤال الزمان عند هٌدؼر 40 الوجودٌة عند سارتر

 04 مفهوم الحقٌقة عند ولٌام جٌمس 46 ما معنى الوجودٌة عند هاٌدؼر

 61 موقؾ كانط من المٌتافٌزٌقا 40 معنى االنطولوجٌا جون بول سارتر أنموذجا

-0406فكرة الحرٌة عند ألبٌر كامو والثورة التحرٌرٌة الجزائرٌة 

0440 
 60 هللا فً فلسفة دٌكارت 44

 60 سؤال القٌم عند نٌتشه 44 0440-0406الموقؾ الفلسفً لفرنس فانون من الثورة الجزائرٌة 

 60 الحجاج عند عبد هللا صولة 44 الخطاب الفلسفً الجدٌد عند آالن بادٌو

 66 البالؼة الجدٌدة عند شاٌٌم برٌمان 44 مستقبل الفلسفة والثورة المعلوماتٌة الجدٌدة

 60 الحجاج الجدلً  


