الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة 1

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم الفلسفة

إعالن
ليكن في علم طلبة السنة الثانية ماستر (غربية +
تطبيقية) أن تسجيل مشاريع مذكرات التخرج للموسم
الجامعي  0202 – 0202سيكون إلكترونيا.
من خالل اختيار مشروع واحد من قائمة المواضيع التي
تعلنها إدارة القسم ،ثم يتم إرسال الموضوع وفق
االستمارة كذلك على البريد االلكتروني للقسم:
philosophiedepartement2020@gmail.com

مالحظة:
 تعلن قائمة المواضيع واالستمارة (للتحميل) على موقع الكلية. يعتبر تاريخ ارسال االستمارة عنصر فاصل بالنسبة للمواضيع التيتم اختيارها من طرف أكثر من طالب.

-

ال يمس هذا اإلعالن الطلبة الذين حجزوا مشاريعهم مع أحد األساتذة
مسبقا.

جامعة باتنة 1
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم الفلسفة
المواضيع المقترحة كمشاريع بحث تخرج لطلبة الماستر 2تخصص فسلفة
غربية حديثة ومعاصرة ،وفلسفة تطبيقية للسنة الجامعية 2221/2222

 -1الرؤية البنيوية للماركسية عند "لويس ألتوسير" Louis Althusser
 -2اإلشكال الفلسفي لمفهوم الالنهاية
 -3مشكلة األيديولوجيا في الدراسات االجتماعية برؤية محمد وقيدي
 -4إشكالية الدورة الحضارية في فكر مالك بن نبي
 -5الال حتمية ومشكلة اليقين العلمي
 -6الثورة العلمية في البيولوجيا ومشكلة مصير االنسان
 -7إشكالية العالقة بين الذكاء االصطناعي ومستقبل الفلسفة.
 -8سؤال المعنى عند لوك فيري
 -9العدالة عند بول ديكور
 -11وحدة االنسانية عند كلود ليفي ستراوس
 -11الحضور األدبي في أعمال غاستون باشالر الفلسفية
 -12مستقبل االنسان عند برتراند رسل

 -13نقد جورج طرابيشي لمنهج الجابري في نقد التراث
 -14مجتمع المخاطر في فلسفة أولريش بيك
 -15العنف في فلسفة سالفوي جيجك
 -16إشكالية الهوية في فلسفة داريوش شايغان
 -17اإلنسان والعنف في فلسفة إدغارموران
 -18الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة آالن تورين
 -19نهاية التاريخ واالنسان الجديد في فلسفة فرنسيس فوكوياما
 -21النقد الروحي للحداثة الغربية عند روني غينو.
 -21العدمية ومآل ميتافيزيقا الغياب عند فالسفة االرتياب.
 -22النظام األخالقي الحداثي وتشكل الفردانية عند تشارلز تايلور.
 -23األسس الفلسفية للحكمة المتعالية والمنهج الجمعي عند صدر المتألهين
الشيرازي.
 -24النقد الروحي للتجربة المعرفية الغربية عند دايوش شايغان.
 -25النطاق األخالقي المركزي والفلسفة االئتمانية ،بين طه عبد الرحمن
ووائل حالق.
 -26االنسان المستهلك عند جون رولز.
 -27الجنس والمأزق الوجودي عند سارتر.
 -28التفاؤل ضمن العبث عن البير كامو.
 -29فلسفة النهايات والعدمية في ظل جائحة كوڤيد .19
 -31جدلية الحب السائل واالنسان المستهلك عند ايريك فروم.
 -31جماليات الرمز السوريالي عند امبيرتو ايكو.

 -32فلسفة القضية عند فيدجينشتاين
 -33يان لوكازيفيتش والمنطق المتعدد القيم
 -34مفهوم التفكيك عند جاك ديريدا
 -35االبستمولوجيا التكوينية عند جان بياجيه
 -36الفلسفة العلمية عند هانز ريشنباخ
 -37مفهوم الحساسية عند كانط
 -38البعد اإلجمالي في فينومينولوجيا ميشال هنري.
 -39التقنيات الطبية بين جدل القانوني والديني.
 -41االستنساخ البشري.
 -41فرانسس فوكوياما و الهندسة الوراثية.
 -42أخالق البيوتيقا و القتل رحيم.
 -43اإلجهاض بين المشروعية والتحريم.
 -44سؤال اإلنسان عند إريك فروم
 -45فلسفة التحليل عند بول غرايس
 -46جماليات التلقي عند هانس روبيرت ياوس
 -47فلسفة الحب بين الفالسفة القدماء والمحدثين
 -48الحجاج اللغوي عند حمو النقاري
 -49الحجاج التداولي عند جون أوستين
 -51اللسانيات العربية بين التقليد والتجديد
 -51النحو التحويلي عند العرب
 -52أسلوبية الحجاج البالغي والحجاج التداولي

 -53نظرية الحجاج اللغوي عند ازوالد ديكرو
 -54علم الداللة والعرفانية عند راي جاكندوف
 -55فكرة الحرية السياسية اإلجتماعية عند جان بول سارتر وموقفه من
الثورة الجزائرية 1962-1954:
 -56فلسفة الحاضر عند اآلن باديو
 -57دراسة في "تاريخ ويوتوبيا " في فلسفة إميل سيوران
 -58مستقبل الفلسفة في ظل التحول إلى مجتمع المعرفة
 -59مستقبل الفلسفة ما بعد الكورونا
 -61فلسفة البوذية حول العالم اليوم
 -61السبرنتيكا وبناء أإلنسان
 -62نقد ما بعد الحداثة عند طه عبد الرحمان
 -63المقاربة السيكوسسيولوجية للحاضرة عند مالك بن نبي
 -64نظامي المعرفة والسياسة بين الحداثة واإلسالم من منظور أحمد داود
أوغلوا
 -65التربية عند ليسنغ
 -66اإلنسان والرمز عند أرنست كاسرير
 -67ما بعد العلمانية واالنفتاح على الدين عند تشارلز تيلور
 -68القراءة الفلسفية للنص القرآني عند محمد شحرور
 -69االله في فلسفة سبينو از
 -71الفلسفة النسوية الوجودية سيمون دي بوفوار نموذجا
 -71مفهوم الخطأ عند بول ريكور

 -72موقف الطيب تيزيني من نقد العقل العربي.
 -73الفكر السياسي العربي ،الجابري أنموذجا.
 -74اشكالية بناء الثقافة االنسانية من خالل كتاب فينومنولوجيا الروح ل:
هيغل.
 -75الواحدية المحايدة عند راسل.
 -76ازمة اليقين في العلوم الفزيائية عند ماكس بالنك
 -77الرهان الديني عند باسكال
 -78التحليل ومنطق العلم عند كارناب
 -79ابستيمولوجية المعرفة الفيزيائية المعاصرة عند بيار دوهيم
 -81تاريخ العلوم عند كوندرسيه
 -81الفلسفة وتحصيل السعادة عند آالن باديو .
 -82معنى التعالي عند كانط.

 -83فلسفة التاريخ عند بول ريكور.
 -84سؤال القيم في فلسفة ايمانويل ليفيناس
 -85مشكلة الليبيرالية عند حنة أرندت

 -86سؤال الجندر والحرية في الفلسفة النسوية سيمون دو بوفوار أنموذجا
 -87التسامح عند فولتير

 -88الحجاج وتعليمية الفلسفة
 -89المرأة عند نيتشه

