
إشراف رئيسيعنوان الرسالةاسم الباحث

أميرة حلمى مطركانط و موقفه من الميتافيزيقامحمود سيد أحمد سيد
محمود فهمى زيدان(دراسة مقارنة)الجدل بين أرسطو و كانط محمد فتحى عبدهللا

أميرة حلمى مطرمفهوم الغائية عند كانطمحمود سيد أحمد سيد

عادل محمود عمر بدر
فكرة التصوف عند السهروردى المقتول من 

رسائله خاصه
محمد على أبوريان

زين الدين مصطفى زين الخطيب
المذهب السلفى من النصف الثانى من 
القرن الثالث إلى منتصف القرن السابع 

(ه661-241)الهجرى
محمد جالل أبوالفتوح شرف

صالح سليمان قنصوةالقيم عند الفرد إيزمختار عبدالمنعم البسيونى

السيدة جابر محمد خالف
تأثير نظرية البيواوجية فى الفلسفة 

محمود فهمى زيداناألمريكية المعاصرة

نجيب حامد المحالوى
مشكلة اإلمامة بين القاضى عبدالجبار 

المعتزلى و زيد بن على الشيعى
صالح الدين بسيونى 

رسالن

زين الدين مصطفى زين الخطيب

الذهب السلفى من منتصف القرن السابع 
إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجرى 

عبدهللا محمد , بن تيميه (ه661)
(ه1242)عبدالوهاب 

محمد عاطف العراقى

مفهوم العدالة فى الفكر اإلسالمىجمال أحمد إبراهيم سوليه
صالح الدين بسيونى 

رسالن
أميرة حلمى مطرمكانة الخبرة فى فلسفة الفن عند جون ديوىسمير عباس أبوطالب الشلقانى

عزة العدوى خليل مطر
دور كل من بن حزم و الغزالى فى تطور 

المنطق العربى
محمد مهران رشوان

صفيه العدوى خليل مطر
مفهوم الفضيلة بين التصور العقلى و 
التصور الدينى عند مسكوية و الغزالى

صالح الدين بسيونى 
رسالن

محمد فتحى عبدهللاالفلسفة السياسية عند أرسطوعادل على طه سكين



مدحت محمد محمود إبراهيم 
نظيف

تصور األلوهيه لدى الحضارات الشرقية 
القديمة و فالسفة اليونان

محمد عاطف العراقى

محمد مهران رشوانمفهوم التحليل عند جون وزدمخالد عبدهللا محمود خفاجى
  عاطف العراقىالنفس عند صدر الدين الشيرازىفتحى إبراهيم إبراهيم حسنين

إبراهيم طلبه عبدالخالق
نظرية المعرفة بين الوضعية المنطقية و 

البنيونة
محمد مجدى الجزيرى

محمد مجدى الجزيرىالقيم عند بول تبليسمختار عبدالمنعم البسيونى

وفاء عبد الحليم محمود 
القاشوطى

محمد مجدى الجزيرىالقيم فى فلسفة ماكس شلر

عصام عبدهللا فريد أسكندر
مفهوم الصرورة فى الفكر األوربى الحديث 

محمد مجدى الجزيرى(1789-1914)

محمد مجدى الجزيرىمشكلة المعنى عند سوزان النجرمحمد أمين شاهين

أحمد محمد سالم البربرى
أشكالية التراث فى الفكر العربى المعاصر 

دراسة مقارنة بين حسن حنفى و عابد )
(الجابرى

محمود سيد أحمد

محمود سيد أحمدالعقل و الحضاره فى فلسفة جورج لوكاتشيسرى فوزى كامل حجاج

عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال
مشكلة التوفيق و األصالة لدى فالسفة 
اليونان من أمباد و قليس حتى أفلوطين

محمد فتحى عبدهللا

إنحى محمد فرغلى
شروح بن رشد الثالثيه لكتب أرسطو و 

أهميتها
منى أحمد أبوزيد

عادل على طه سكين
الثبات و التغير فى الفكر السياسى بين 

محمد فتحى عبدهللاأفالطون و هيجل

حسن حنفى حسينىمفهوم الحرية عند فريدريك هايكياسر عبدالمنصف محمد قنصوة
صالح سليمان قنصوةاألنسان و الحضارة فى فلسفة أورتيجاإبراهيم طلبه عبدالخالق

عزة العدوى خليل مطر
نظرية المواجهات عند كل من بن سينا و 

(دراسة مقارنة)بن رشد 
محمود فهمى زيدان

أميرة حلمى مطرالنظرية الجمالية عند تيودر أدورنوسمير عباس أبوطالب الشلقانى

حسن حنفى حسينىفلسفة الحضارة عند العقادأمان محمد عبدالمؤمن قحيف

إيمان محمد أحمد حسان
فلسفة األسطورة فى الفكر السياسى 

المعاصر
محمد مجدى الجزيرى



أحمد حسنى موسى مقلد
أثر الميتافيزيقا األرسطية فى فلسفة 

العصور الوسطى المسيحية
محمد فتحى عبدهللا

محمود سيد أحمدالحس المشترك فى فلسفة توماس ريدعماد الدين إبراهيم عبدالرازق

زكريا منشاوى الجالى
شروح الفارابى لكتب أرسطو المنطقية و 

أهميتها
على حنفى محمود

نهله محمد مصطفى عوكل
نظريات أرسطو المنطقية و أصولها لدى 

السابقين عليه
على حنفى محمود

على حنفى محمودالفهم محورًا لمنهج العلوم اإلنسانيةأحمد عبدالفتاح محمد أبوعلى

محمد سالم حموده النعيمى
فلسفة التنوير و التقدم عند عبدالحميد 

الزهراوى
محمد فتحى عبدهللا

عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال
األنسان لدى فالسفة اليونان فى العصر 

الهيللينى
على حنفى محمود

عالء متولى محمد محمد
األتجاه النقدى فى الفكر الفلسفى عند زكى 

عاطف العراقىنجيب محمود

عادل محمود عمر بدر
الفلسفة الطبيعية عند صدر الدين الشرازى 

سامى نصر لطفى(دراسة نقدية مقارنة)

أحمد السيد إبراهيم خليفة
خصائص االنساق الصورية للحساب 
محمد محمد قاسمالتحليلى فى نظريات المنطق الرمزى

هانى المعرشلىالليبرالية عند فالسفة العقد االجتماعىسلوى عبدالحميد السعداوى

ماجدة مرسى جميل عزيز
بنية النظرية العلمية فى فلسفة العلم 

على حنفى محمودالمعاصر

اإلمام سعيد النورسى وآراؤة الكالميةأحمد محمد سالم البربرى
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب
محمد مجدى الجزيرىالعلم و الحضاره فى فلسفة وايتهيدنعمه محمد فاضل يعقوب

أحمد عبدالفتاح محمد أبوعلى
دراسة فى )الهرومنيوطقا و العلوم اإلنسانية 

محمد مجدى الجزيرى(فلسفة هانز جورج جادمر

السيد الشناوى سالم الشناوى

دور فريج فى تحسيب التحليل و رد 
دراسة تحليلية فى )التصورات الرياضية 

محمد فتحى عبدهللا(المنطق الرياضى



رمضان على حسن القرنشاوى
التأويل بين فخرالدين الرازى و ابن تيمي 

محمد فتحى عبدهللا(دراسة مقارنة فى الصفات االلهية)

إبراهيم طلبه عبدالخالقالمشكله األخالقيه بين كيركجارد و سارترهدى محمد عبدالرحمن
محمد فتحى عبدهللااألتجاه النقدى عند أرسطومحمد جمال حسين كالنى

منى إبراهيم ذكى أبوالعزم
البعد اإلنسانى فى الفكر الصوفى 

اإلسالمى بين الحسن بن منصور الحالج 
و جالل الدين الرومى

عادل محمود عمر بدر

عوض صالح على القونى
الفارابى )المثال والواقع فى الفكر السياسى 

(و الماوردى نموذجًا
عادل محمود عمر بدر

محمد مجدى الجزيرىالجذور البرجمانية للعولمةريهام مصطفى راشد النجار

ألطاف عبدالسالم عبدهللا
النظرية األخالقيه فى فلسفة الفن عند كل 
من أفالطون و تولستوى و كروتشه و بيرى

محمد مجدى الجزيرى

نادر عبداللطيف عبدالدايم 
الطنوبى

محمد مجدى الجزيرىالبعد الوجودى فى فلسفة وليم جيمس

جيهان حمدى محمود جمعه
التصور اآلخروى لدى فالسفة اليونان و 
أصوله عند مفكرى الحضارات الشرقية 

القديمة
محمد فتحى عبدهللا

شحاته حافظ محمد الشيخ
نظرية اإلمامة بين السياسة و التصوف 

عند اإلمام أبى حامد الغزالى
عادل محمود عمر بدر

محمد فتحى عبدهللا(أصولها و تطوراتها)نظرية السيادة نادر عبدالتواب محمد عالم

أميرة عبدالحكيم محمد 
عبدالرحمن أبوعيشة

أصولها األثيتية و )النظرية الديمقراطية 
عند كل من  (تجلياتها فى الفلسفة الحديثة

لوك و روسو
محمد فتحى عبدهللا

أحمد ماهر بسيونى خطاب
الفكر السياسي بين ابن خلدون و إخوان 

عادل محمود عمر بدرالصفا دراسة مقارنة

وائل أحمد حلمى أبوالسبح
مشكلة اللغة بين كاسيرر و فالسفة النزعة 

(سارتر, ياسبرز, هيدجر)الوجودية 
محمد مجدى الجزيرى



محمد فتحى عبدهللامفهوم العدالة بين أفالطون و الرواقيينأيمن هاشم محمد صابون

وائل ذكى السيد عبدالرحمن
دور برتراند رسل فى تطوير المنطق 

الرياضى
محمد مهران رشوان

أسماء فاروق أحمد حسن 
العجيزى

المنهج التحليلى فى دراسة األخالق عند 
محمد مجدى الجزيرىكل من مور و كارناب

رانيا محمد محمد الحميدى
مفهوم العقل العلمى بين كل من أرسطو و 

محمد فتحى عبدهللا(دراسة مقارنة)كنط 

محمد مهران رشوانالمنطق و الرياضيات عند األتجله الحدسىأحمد السيد إبراهيم خليفة
محمد مصطفى عبدالستار 

حجازى
إبراهيم طلبه عبدالخالقفلسفة اللغة عند جرايس

محمد عبدالمنصف على زالبية
دراسة نقدية )مفهوم الذاتية عند إقبال 

عادل محمود عمر بدر(مقارنة

الزمخشرى و آراؤه الكالميةريم أبواليزيد البدوى
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب

نصر محمد مرسى الحبشى
الداللة وتحليل المفاهيم المنطقية و دوالها 

محمد فتحى عبدهللاعند رسل و كواين

نعمه محمد فاضل يعقوب
المركزية األوربية و الحضارة اإلسالمية فى 

الفلسفة الحديثة و المعاصرة
محمد مجدى الجزيرى

محمد جمال حسين كالنى
الفيثاغورية الجديدة أصولها و أثرها على 
محمد فتحى عبدهللافالسفة العصرين الهلينستى و الرومانى

محمد مجدى الجزيرىالنظرية الشكلية فى فلسفة الفنألطاف عبدالسالم عبدهللا
أسماء السيد عبد الفتاح إبراهيم 

بدوى
النزعة األداتية فى فلسفة العلم عند بريد 

إبراهيم طلبه عبدالخالق(دراسة مقارنة)جمان و ديوى و تولمان 

أيمن إبراهيم إبراهيم سمية
البراجماتية كمشكلة فى المعنى عند تشارلز 

ساندريس بيرس
محمد مجدى الجزيرى

محمد محمود عبدالحميد على 
داود

جدل التقدم و نهاية التاريخ بين هيجل و 
(دراسة تحليلية مقارنة)فوكوياما 

محمد مجدى الجزيرى

على حنفى محمودتفسير الفن بين هيجل و شوبنهورشيماء سمير سليمان عبدالهادى



عوض صالح على القونى
مبدأ السبب الكافى و تطوره من بن سينا 

(دراسة نقدية مقارنة)إلى الغزالى 
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب

محمد فتحى عبدهللامفارقات العقل النظرى فى الفلسفة اليونانيةنبيه إبراهيم محمد كباش
محمد مصطفى عبدالستار 

على حنفى محمودفلسفة اللغة و المنطق عند سول كربيلحجازى
إبراهيم طلبه عبدالخالقاإلنسان و الحضارة بين جارودى و دانييلمحمد أحمد يوسف خضر
إبراهيم طلبه عبدالخالقفلسفة العلم بين نويراث و همبلمحمد فايز أنور طلبه باز

فيصل غازى مناحى بن زريبة 
العتيبى

مفهوم الحريات المدنية فى الفكر السياسى 
العربى الحديث

زين الدين مصطفى زين 
الخطيب

جمال فايز راغب أبوسيف
دراسة )مفهوم السلطة عند برتراند رسل 

ياسر عبدالمنصف قنصوة(نقدية

المعقول و المنقول بين المعتزله و بن حزمالشناوى محمد الفقى
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب
ياسر عبدالمنصف قنصوةمفهوم التعددية فى الديمقراطية الليبراليةدينا مالك محمد الدمنهورى

هبه عبدالحليم عبدالفتاح
النموذج األمريكى المعاصر فى ضوء 

النزعة الفردية عند جون ديوى
ياسر عبدالمنصف قنصوة

ياسر عبدالمنصف قنصوةمفهوم دولة الحد األدنى عند وبرن نوزيكمحمد عبده محمد أبوالعال
محمد مجدى الجزيرىمفهوم التسامح فى عصر التنويرإيفا إسحق كرلس سليمان

سماح أحمد سعد الحضرى
جان )مفهوم المواطنة فى الفكر الليبرالى 

(جاك رسو و جون رولز نموذجًا
ياسر عبدالمنصف قنصوة

إبراهيم عبدالمنعم عبدالمطلب 
إبراهيم طلبه عبدالخالقمفهوم األرادة فى فلسفة جون سيرلالشناوى

نادر عبداللطيف عبدالدايم 
الطنوبى

النزعة الواقعية عند صمويل ألكسندر و 
محمد مجدى الجزيرىتجلياتها عند يحيى هويدى

أيمن إبراهيم إبراهيم سمية
اللغه و األسطورة فى الفكر الغربى 

المعاصر
محمد مجدى الجزيرى

سعاد عبده ابراهيم مرعى

المتوفى سنة )محمد بن يعقوب الكلينى 
.عبد الرحيم زلطعرض و نقد:و أراؤه الكالمية  (ه329

إبراهيم طلبه عبدالخالقالنزعة اإلنسانية عند ميرلوبونتىعبداألول حسن محمد

أيمن هاشم محمد صابون
األسس األخالقية للمواطنة عند أفالطون و 

أرسطو فى العصر الهيللينسى
محمد فتحى عبدهللا



على حنفى محموداألبعاد الجمالية فى فلسفة ألبير كاموحبيبة عبدالقادر عيسى محمدى

دعاء أحمد عبدالمقصود قنصوة
كارل )الوجود الذاتى و بعده األخالقى 

محمد مجدى الجزيرى(ياسبرز

إبراهيم طلبه عبدالخالقالواقعية الجديدة فى الفلسفة األمريكيةنانى محمد محمود على

إيناس شوقى نصر الشيخ

جون )المفهوم الفلسفى لتمكين المرأة 
: ستيوارت مل و كاثرين ماكينون نموذجًا

ياسر عبدالمنصف قنصوة(دراسة نقدية مقارنة

سهام محمود النويهىالحساب المنطقى عند كواينمحمد سيد محمد أبوالعال

إبراهيم إبراهيم محمد الهنداوى
دراسة )مفهوم األدارة بين شونبهور و نتيشة 

إبراهيم طلبه عبدالخالق(نقدية مقارنة

مشيره إبراهيم عبدالحافظ إسماعيل
المنطق و الرياضيات عند ماك كول 

هيوجون
إبراهيم طلبه عبدالخالق

أسماء فاروق أحمد حسن 
العجيزى

محمد مجدى الجزيرىاألخالق البيلية عند كارين و أرين
إبراهيم طلبه عبدالخالق فلسفة األخالق عند راشدالنرمين فتحى مصطفى إبراهيم

الوردانى محمد أبوعليان
منطقية الجهة عند كالرنس لويس و 

أصوله لدى السابقين
سهام محمود النويهى

أحمد سعيد سعد حسن مبارك
تولية الحاكم بين أهل السنة و الليبرالية 

أحمد محمد سالم البربرى(دراسة فى الفلسلة السياسية)

شريهان السيد أحمد الجناينى
الفضيلة و النظام السياسى فى الفلسفة 

أفالطون و أرسطو و الرواقية )اليونانية 
(نموذجًا

محمد فتحى عبدهللا

ماجى أحمد محمد شهاب
الألهوت و فلسفة الدين عند ريتشارد 

إبراهيم طلبه عبدالخالقسوينبور

محمد سالم حموده النعيمى
القراءة الحديثة للنص القرآنى و أثرة على 

دراسة نقدية فى الفكر )قضايا العقيدة 
(اإلسالمى المعاصر

زين الدين مصطفى زين 
الخطيب

محمد مجدى الجزيرىنقد الحداثة بين سوريل و هابر ماسهناء متولى حسن درويش



شيرين متولى حسن درويش
نقد الثورة فى الفكر الفلسفى الحديث و 

محمد مجدى الجزيرىالمعاصر

آالء عادل محمود بدر
النزعة الحيوية الوجودية فى مفهوم 

محمد مجدى الجزيرىالألفنتمى عند كولن ولسن

أسماء عبدالمجيد رضا 
عبدالمجيد السيد

نقد العقل التاريخى فى الفلسفة األلمانية 
(دلتا و زيل نموذجًا)

إبراهيم طلبه عبدالخالق

محمد عبده محمد أبوالعال
مفهوم العدل فى اللبيرالية األجتماعية 

دراسة لنظرية الفيلسوف األماليكى رونالد 
دوركن فى العدل

ياسر عبدالمنصف قنصوة
نانى محمد محمود على عبد 

العال
إبراهيم طلبه عبدالخالقفلسفة التحرير عند إزيك دوسيل

محمد فتحى عبدهللاالنزعة المادية عند فالسفة اليونانرانيا محمد محمد الحميدى

عبدالناصر إبراهيم محمد الدويتى
دراسة نقدية )الدين بين الموروث و الحداثة 

محمود محمد طه و الصادق : بين (مقارنة
(دراسة تحليلية نقدية)النيهوم 

زين الدين مصطفى زين 
الخطيب

دعاء أحمد عبدالمقصود قنصوة
الألهوت و السياسة عند إسبيتوزا و مارتن 

محمد مجدى الجزيرى.بوبر

ياسر عبدالمنصف قنصوةخطاب الثورة عند هربرت ماركيوزنها عاطف عطية العسيوى

جيالن سعيد محمود السيد صالح
لورين كود و )اإليستمولوجيا السنوية 

(جينيف للويد و هيالرى روز نموذجًا
إبراهيم طلبه عبدالخالق

ياسين نبيل عبدهللا األمير
اإلتجاه العقدى و أثره على التصوف لدى 
كل من عبدالقادر الجيالنى و السلطان 

زين الدين مصطفى زين 
الخطيب

محمد مجدى الجزيرىالفن بين الثورة و اإليديولوجياإبراهيم فاتح رمضان غانم

محمد سعد بهاء الدين
-1044)اإلمام عبدهللا علوى الحداد 

و إتجاهه الصوفى (ه1132
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز 
لبده

المتوفى سنة )محمد بن يعقوب الكلينى 
عرض و نقد:و أراؤه الكالمية  (ه329

زين الدين مصطفى زين 
الخطيب

ياسر عبدالمنصف قنصوةاألسس الليبرالية لمفهوم األمن اإلنسانىكمال فرج صالح

إبراهيم طلبه عبدالخالقنظرية الفئات بين زيرميلو و فرانكلجهاد رمضان محمود خلف هللا



وائل ذكى السيد عبدالرحمن
نظرية البرهان المنطقية األسس و التطور 

سهام محمود النويهىالمعاصرة
أحالم عمر محمد قليون

صورة األخر بين الفكر اإلسالمى و الفكر 
بن تيميه و : دراسة مقارنة بين)الغربى 

زين الدين مصطفى زين 
الخطيب

فتحى منصور محمد قدوره

أيديولوجيا إقصاء األخر فى الفكر الغربى 
المعاصر عند صونيل هنتنجتون و مبرنارد 

محمد مجدى الجزيرىلويس

وفاء صالح الجميل قشة
اإلتجاه الصوفى بين الهروى األنصارى و 

(دراسة مقارنة)بن الفارض 
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب

خالد إبراهيم محمد إبراهيم
التقديس عند الشيعة األثنى عشرية و أثره 

على عقائدهم
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب

إكرام طلعت أحمد البدوى
سوزان )المفهوم النسوى لحقوق األنسان 

(مولر و كويين نموذجًا
ياسر عبدالمنصف قنصوة

هبه محمود محمد عبدربه
الغربة و األغتراب عند صوفية األسالم فى 

أحمد محمد سالم البربرىالقرنين الثالث و الرابع من الهجرة

محمد فتحى عبدهللامفهوم الطبقية و تطوره عند فالسفة اليونانكرم عبدالقادر إبراهيم الحواط

دينا شمس الدين على يوسف
جون دمن سكوت أراؤه الفلسفية و أصولها 

نادية عبدالغنىاليونانية

نشوى على محمد سالم
المفهوم السياسى للفضيلة بين فالسفة 
توما )العصور الوسطى و الفلسفة النسوية 

مونيك كانتو , هيلد, يزجينيا, األكوين
إبراهيم طلبه عبدالخالق

سمير حمدى اإليبارى
النزعة العقلية بين روجية جارودى و نصر 

إبراهيم طلبه عبدالخالقحامد أبوزيد

على صابر على مشاضى
أبوجعفر محمد بن الحسن بن على بن 

و أراؤه  (ه560-385)الحسن الطوسى 
الكالمية

أحمد محمد سالم البربرى

محمد السيد محمد العيونى
المتوفى سنة )أبوجعفر بن بابوية القمى 

عرض و نقد: و أراؤه الكالمية (ه381
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب

أمينة رمضان الشباسى
ديكارت )نظرية الجوهر فى الفلسفة الحديثة 

(و أسبينوزا و ليبنتز نموذجًا
إبراهيم طلبه عبدالخالق



فاطمة معوض عبدالستار سالمة
اإلتجاه المزى بين بن سينا و الترستس 

(دراسة مقارنة)
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب

إبراهيم كمال إبراهيم خضر
طه حسين و )األخر فى الفكر المعاصر 

(طه عبدالرحمن نموذجًا
إبراهيم طلبه عبدالخالق

أنغام أحمد عبدالسالم
فلسفة التاريخ و الحضارة بين تونيب و 

إبراهيم طلبه عبدالخالقبروديل

سها سامى محمد كامل
التواثيق و الألهود اليهودية و أثارها فى 

التيارات الفكرية المعاصرة
محمد جالء إدريس

إبراهيم طلبه عبدالخالقاألخر بين مالك بن نبى و محمد أركونلوسندا محمد سليم

عزة عادل إسماعيل بلتاجى
المواطنة بين الفكر السياسى اإلسالمى و 

الفكر النسوى الغربى
إبراهيم طلبه عبدالخالق

هند فتحى مصطفى على عبدهللا
القرابين اليهودية و أثرها على العنف فى 

محمد جالء إدريسالتيارات الفكرية المعاصرة

محمد شفيق مصطفى محمود
دراسة تحليلية )فلسفة اللغة عند أومبرتؤايكو

أحمد عبدالفتاح أبوعلى(نقدية

ربيعة سالم محمد فرحات
العقالنية بين جاستون باشالر وزكى نجيب 

وفاء عبدالحليم محمود(دراسة تحليلية مقارنة)محمود
منى طه عبدالعليم عبدالرحمن 

عطية
بعث القيم الكالسيكية فى الفلسفة السياسية 

إبراهيم طلبه عبدالخالق(عند ليوشتراوس)

هبه محمود محمد عبدربه
دراسة مقارنة )صورة األخرين التصوف وعلم

أحمد محمد سالم البربرى(بين حى الدين بن عربى وبن تيمية
حسن سليمان حلس زين الدين

موقف المنهج السلفى من رسائل التغيير و 
وفاء عبدالحليم محموداألصالح بين األصالة و المعاصره

وفاء أنور محمد السهاوى
فودرو و تشر )فلسفة العقل عند الماريين 

إبراهيم طلبه عبدالخالق(ثالمز و بالس و سمارت نموذجًا

أحمد محمد سالم البربرى.النزعة الصوفية عند محمد إقبالخالد محمد عبده متولى
إبراهيم طلبه عبدالخالقفيرجينيا هيلد نموذجًا: األخالق النسويةهويدا عبدالحميد عربود



محمود أشرف أمين الخولى
: العدالة األجتماعية من منظور نسوى

ياسر عبدالمنصف قنصوةنانسى فريزر نموذجًا
أسماء على عبدالرحمن 

ياسر عبدالمنصف قنصوةمفهوم النزعة الجماعانية عند مايكل ساندلعبدالرحمن

منار فرحات مجاهد مصطفى
مفهوم الديمقراطية التشاركية عند يورجن 

ياسر عبدالمنصف قنصوةهابرماس

وفاء عبدالحليم محمودفلسفة األعتراف عند أكسيل هونيثساره جمال محمد قاسم
منال عبدالرازق عطيه شمس

أشكالية التقدم العلمى بين توماس كون 
أحمد عبدالفتاح أبوعلىوالرى لودان

محمد مهدى محمد عبدالسالم
مشكلة الحداثة بين هبرماس وعبدهللا 

إبراهيم طلبه عبدالخالق(دراسة مقارنة)العروى 
إبراهيم طلبه عبدالخالقالحرية والمسؤلية بين المعتزلة والوجوديةحماده عبدالفتاح إبراهيم إسماعيل

إبراهيم طلبه عبدالخالقفلسفة الدين بين هيجل وطه عبدالرحمنأم العز محروس عبدالونيس
ياسر عبدالمنصف قنصوةإشكالية التعددية الثقافية عند ويل كيمليكادينا نشأت عبدالسالم السيسى

مى أحمد السيد على
دراسة : المنهج النقدى بين الغزالى و كانط

مقارنة
زين الدين مصطفى زين 

الخطيب
محمد فتحى عبدهللااالتجاه العقالنى فى نسق أرسطو الفلسفىكرم عبدالقادر إبراهيم حسام إبراهيم رمضان محمد 

مصلوبى
إشكالية مفهوم السياسى فى المجال العام 

ياسر عبدالمنصف قنصوةالعربى الحديث والمعاصر
خميس على محمد عبدالقادر

جدلية العالقة بين اللغة والمنطق عند كل 
عزه العدوى خليل مطر(دراسة تحليلية مقارنة)من بن سينا وبن رشد



































الدرجة2إشراف مشارك 1إشراف مشارك 
حالة 
الرسالة

القسمالتاريخ

الفلسفة1982مجازةماجستير00
الفلسفة1983مجازةدكتوراه00
الفلسفة1984مجازةدكتوراه00

الفلسفة1986مجازةماجستير00

الفلسفة1986مجازةماجستيرمحمد مجدى الجزيرىعبدالسالم الشيخ

الفلسفة1988مجازةماجستير0محمد مجدى الجزيرى

دكتوراه0محمد مجدى الجزيرى
مجازة

1988
الفلسفة

الفلسفة1989مجازةماجستير00

0محمد مجدى الجزيرى

دكتوراه

مجازة

1989

الفلسفة

الفلسفة1990مجازةماجستير0هانم فهمى عبدالدايم

الفلسفة1990مجازةماجستير0محمود سيد أحمد

الفلسفة1990مجازةماجستير0محمد مجدى الجزيرى

الفلسفة1990مجازةماجستير0محمود سيد أحمد

الفلسفة1991مجازةماجستير00



الفلسفة1991مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا

الفلسفة1992مجازةماجستير0محمد مجدى الجزيرى
الفلسفة1992مجازةماجستير0هانم فهمى عبدالدايم

الفلسفة1992مجازةماجستير00

الفلسفة1992مجازةدكتوراه00

الفلسفة1992مجازةدكتوراه00

00
مجازةدكتوراه

1992
الفلسفة

الفلسفة1993مجازةماجستير0على حنفى محمود

الفلسفة1995مجازةماجستير00

الفلسفة1995مجازةماجستير00

الفلسفة1995مجازةماجستير00

الفلسفة1995مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا

دكتوراه0على حنفى محمود
مجازة

1995
الفلسفة

الفلسفة1995مجازةدكتوراه0السيدة جابر خالف
الفلسفة1995مجازةدكتوراه0محمود سيد أحمد

0محمد فتحى عبد هللا
دكتوراه

مجازة
1995

الفلسفة

الفلسفة1995مجازةدكتوراه0محمود سيد أحمد
الفلسفة1995مجازةدكتوراه0محمود سيد أحمد

الفلسفة1996مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا



الفلسفة1996مجازةماجستير00

الفلسفة1996مجازةماجستير00

الفلسفة1996مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا

الفلسفة1996مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا

الفلسفة1997مجازةماجستير0على عبدالمعطى محمد

الفلسفة1997مجازةماجستير0عاطف العراقى

مجازةدكتوراه0محمد فتحى عبد هللا
1999

الفلسفة

0على حنفى محمود
مجازةدكتوراه

1999
الفلسفة

الفلسفة1999مجازةدكتوراه0محمد فتحى عبد هللا

الفلسفة2000مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا

الفلسفة2000مجازةماجستير0محمود سيد أحمد

00
مجازةدكتوراه

2000
الفلسفة

الفلسفة2000مجازةدكتوراه0هانم فهمى عبدالدايم
الفلسفة2002مجازةماجستير00

00
مجازةدكتوراه

2002
الفلسفة

عزة العدوى خليل مطرإبراهيم طلبه عبدالخالق
مجازةدكتوراه

2002
الفلسفة



الفلسفة2002مجازةدكتوراه0محمد عاطف العراقى

الفلسفة2003مجازةماجستير0على حنفى محمود
الفلسفة2003مجازةماجستير00

الفلسفة2003مجازةماجستير00

الفلسفة2003مجازةماجستير00

الفلسفة2003مسجلةماجستير00

الفلسفة2004مجازةماجستير00

الفلسفة2004مجازةماجستير00

الفلسفة2004مجازةماجستير00

الفلسفة2004مجازةماجستير00

عادل محمود عمر بدر
ياسر عبدالمنصف 

قنصوة
الفلسفة2004مجازةماجستير

الفلسفة2004مجازةماجستيرعادل على طه سكينإبراهيم طلبه عبدالخالق

2004مجازةماجستير00
الفلسفة

الفلسفة2005مجازةماجستير00



إبراهيم طلبه عبدالخالق

ياسر عبدالمنصف 
مجازةماجستيرقنصوة

2005
الفلسفة

الفلسفة2005مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا

محمد فتحى عبد هللا

مختار عبدالمنعم 
مجازةماجستيرالبسيونى

2005
الفلسفة

00
مجازةماجستير

2005
الفلسفة

الفلسفة2005مجازةدكتوراه0محمد فتحى عبد هللا

الفلسفة2006مجازةماجستير00

00
مجازةماجستير

2006
الفلسفة

الفلسفة2006مجازةماجستير00

عزة العدوى خليل مطرإبراهيم طلبه عبدالخالق
مجازةدكتوراه

2006
الفلسفة

مجازةدكتوراه00
2006

الفلسفة

2006مجازةدكتوراه00
الفلسفة

الفلسفة2006مسجلةدكتوراهسمير عباس الشلقانىمحمد فتحى عبد هللا

00
مجازةماجستير

2007
الفلسفة

الفلسفة2007مجازةماجستير0محمد فتحى عبد هللا

الفلسفة2007مجازةماجستير00

الفلسفة2007مجازةماجستيرسمير عباس الشلقانىمختار عبدالمنعم البسيونى



0عادل محمود عمر بدر
مجازةدكتوراه

2007
الفلسفة

الفلسفة2007مجازةدكتوراه00

أحمد السيد خليفةإبراهيم طلبه عبدالخالق
مجازةدكتوراه

2007
الفلسفة

الفلسفة2008مجازةماجستير00
الفلسفة2008مجازةماجستير00

الفلسفة2008مجازةماجستير0ياسر عبدالمنصف قنصوة

00
مجازةماجستير

2008
الفلسفة

الفلسفة2008مجازةدكتوراه00

الفلسفة2009مجازةماجستير00

الفلسفة2009مجازةماجستير00

الفلسفة2009مجازةماجستير00
الفلسفة2009مجازةماجستيروفاء محمود عبدالحليمعلى حنفى محمود

ماجستير00
مسجلة

الفلسفة2009

00
ماجستير

2009مسجلة
الفلسفة

00
مجازةدكتوراه

2009
الفلسفة

الفلسفة2009مسجلةدكتوراه00

00
دكتوراه

2009مجازة
الفلسفة

الفلسفة2010مجازةماجستير00

الفلسفة2010مجازةدكتوراهوفاء محمود عبدالحليمإبراهيم طلبه عبدالخالق



الفلسفة2010مجازةدكتوراهعلى محمد القسطاوىإبراهيم طلبه عبدالخالق

وفاء محمود عبدالحليمإبراهيم طلبه عبدالخالق
مجازةماجستير

2011
الفلسفة

الفلسفة2011مجازةماجستير00

00
مجازةماجستير

2011
الفلسفة

الفلسفة2011مجازةماجستيرأحمد السيد خليفةإبراهيم طلبه عبدالخالق

00
مجازةماجستير

2011
الفلسفة

ماجستير0أحمد السيد خليفة
مسجلة

الفلسفة2011

الفلسفة2011مسجلةدكتوراه0وفاء محمود عبدالحليم
الفلسفة2011مسجلةدكتوراه00

الفلسفة2012مجازةماجستيرعزة العدوى خليل مطرمحمد فتحى عبد هللا

0ياسر عبدالمنصف قنصوة
ماجستير

2012مسجلة
الفلسفة

ماجستير0وفاء محمود عبدالحليم
مسجلة

الفلسفة2012

0مختار عبدالمنعم البسيونى
ماجستير

2012مسجلة
الفلسفة

الفلسفة2012مجازةدكتوراه00

0
دكتوراه0

2012مسجلة
الفلسفة



00
دكتوراه
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المستخلص

تناول هذا البحث مرحلة ما قبل النقد و الميتافيزيقا 
يتناول هذا البحث الجدل عند أرسطو و كنط ومن و كذلك التحليل الترانسندنتالى للمعرفة و نقد 

يتناول هذا البحث الثنائية الكانطية بين العلم و أن الجدل هو أسلوب للمناقشة و : أهم النتائج
األخالق و الغائية فى الطبيعة و من الغائية إلى 

يتناول هذا البحث تفسير فكرة التصوف عند 
السهرودى إعتمادًا على شخصيتة ذاتها أواًل و ما 
توحية ظروف حياته ثانيًا و إن لم يتعرض لوقائع 
تتناول هذه الدراسة عرض للعقيدة السلفية علي 

حقيقتها عن طريق المنهج التاريخي وعرض اآلراء 
المخالفة للعقيدة السلفية والرغبة في المساهمة 

ببيان المنهج السلفي علي حقيقته والمساهمة في 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي القيم عند 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي تأثير نظرية الفرد إير وذلك من خالل التعرف علي القيم و 

التطور البيولوجية فى الفلسفة االمريكية المعاصرة 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي مشكلة وذلك من خالل التعرف علي مقدمة تاريخية عن 
االمامة بين القاضى عبد الجبار المعترلى و زيد 
المذهب الفلسفى من المذاهب االسالمية فى بن على الشيعى وذلك من خالل التعرف علي 
العقيدة,اسس االمام احمد ابن حنبل مستلهما 

اصوله من القران الكريم والحديث النبوى ,واراء 
وكان تاسيسه لهذا المذهب .الصحابة والتابعين 

كرد فعل لما كانت عليه حال المسلمين من 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي مفهوم العدالة 
فى الفكر االسالمى وذلك من خالل التعرف علي 
مفهوم العدالة في الحضارات السابقة علي االسالم 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي مكانة الخبرة 
يتناول هذا البحث المنطق اليونانى فى ثوبة العربى فى فلسفة الفن عند جون ديوى و ذلك من خالل 
و موقف الفقهاء من المنطق و دفاع أبن حزم و 
الغزالى عن المنطق و موقفهما من هجوم الفقهاء 

الفضيلة امر البد منه لدوام الحياة 
االجتماعيةوتقدمها,وترجع اهميةهذاالموضوع الى 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الفلسفة انه يحدد بوضوح الدور الذى يمثله الغزالى فى 
السياسية عند ارسطو وذلك من خالل التعرف 



تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي تصور 
االلوهية لدى الحضارات الشرقية القديمة و فالسفة 

اليونان وذلك من خالل التعرف علي تصور 
: وقد جاءت الرسالة فى خمسة فصول وخاتمة 

تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي النفس عند بعنوان اثر الواقع االجتماعى :الفصل االول 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي نظرية صدر الدين الشيرازى و ذلك من خالل التعرف 

المعرفة بين الوضعية المنطقيةو البنيوية وذلك من 
يتناول هذا البحث القيم الدينية عند تيليش و تيليش خالل التعرف علي النزعة العلمية و النزعة العلمية 

بين العلم و األيمان و مفهوم المطلق فى القيم 
يتناول هذا البحث حياة شلر و مؤلفاتة و أختالف 
األراء حوله و الفينومينولوجيا عند شلر و مكانة 
هذا البحث يتناول بالتفصيل دراسة النفس عند القيم فى فكر شلر و نقد شلر لنظريات القيمة و 

واحد من فالسفة اإلسالم المتأخرين وهو الفيلسوف 
يتناول هذا البحث سوزان النجر و الحركة والحكيم الصوفي صدر الدين الشيرازي وصدر 
يتناول هذا البحث مفهوم التراث فى الفكر العربى الكانطية الجديدة و نظرية السيميوطيقا و موقف 
المعاصر و موقف الفكر العربى المعاصر فى 

التراث و  )التراث و المنهج فى مشروعين 
يتناول هذا البحث العقل و الجدل فى الفلسفة و الرؤية العامة أو  (التجديد, نقد العقل العربى

يتناول هذا البحث األتجاهات التوفيقية بين الوحدة اليونانية و العقل بين النظرية و الممارسة و 
و الكثرة لدى الطبيعين المتأخرين و األصالة و 

يتناول هذا البحث مدخل لشروح أبن رشد لكتب التوفيق لدى كل من السوفسطائين و سقراط ولدى 
التحليالت -العبارة-أرسطو المنطقية و المقوالت

-األولى أو القياس و التحليالت الثانية أو البرهان
يتناول هذا البحث مفهوم الفكر السياسى عند 

أسس نظرية أفالطون و الدولة المثالية )أفالطون
 (عند أفالطون و تطور نظرية أفالطون السياسية
يتناول هذا البحث التأصيل الفلسفى لهايك و 

الحرية بوصفها قيمة و الحرية فى ظل 
يتناول هذا البحث منطلقات فلسفة أورتيجا و 
األنسان و حركة التاريخ و األنسان و أنهيار 

يتناول هذا البحث نظرية الموجهات عند أرسطو و 
مفهوم الجهة و أنواعها عند كل من أبن سينا و 
أبن رشد و التالزم و التقابل بين القضايا ذوات 

يتناول هذا البحث البعد األجتماعى لنظرية أدورنو 
الجمالية و جدل التكنولوجيا و العقالنية الجمالية و 

يتناول هذا البحث مفهوم التاريخ عند العقاد و 
الدين و الحضارة و الحضارة من منظور أخالقى 

تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي بدايات 
الفلسفة االسطورة عند شلنج و العوامل التي ادت 
الي ظهور الفلسفة االسطورة عند شلنج و المثالية 



يتناول هذا البحث مصادر الميتافيزيقا األرسطية و 
نظرية الجوهر بأعتبار أن الجوهر أحق 

الموجودات بكلمة الوجود و التفسير النظرى للوجود 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الحس 

المشترك فى فلسفة توماس ريد و التعرف علي 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي شروح 

الفارابى لكتب ارسطو المنطقية و اهميتهاو ذلك 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي نظريات من خالل التعرف علي مدخل لدراسة شروح 

ارسطو المنطقية و اصولها لدى السابقين عليه و 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الفهم محور ذلك من خالل التعرف علي مدخل لدراسة كتب 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي فلسفة التنوير لمنهج العلوم االنسانية وذلك من خالل التعرف 

و التقدم عند عبدالحميد الزهراوى و ذلك من خالل 
تناولت هذه الدراسة معالجة موقف فالسفة اليونان التعرف علي الزهراوي عصره و نشاته و الحالة 
فى العصر الهللينى من قضايا االنسان واالراء 
تهدف هذه الدراسة إلى أبراز أبعاد المنهج النقدىو التى ادلى بها فالسفة ذلك العصر وان كانت 

طبيعته عند زكى نجيب و بيان أثر هذا المنهج فى 
إن التغير والصيرورة الجوهرية فى مذهبالشيرازى الثقافة العربية المعاصرة و التعرف على نتائج 

بمعنى ان .صيرورة مكانية بدال من كونها زمانية
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي خصائص الوجود يسعى لتحقيق حالة تكون محققة دائما هنا 
االنساق الصورية للحساب التحليلى فى نظريات 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الليبرالية عند المنطق الرمزى و ذلك من خالل التعرف علي 

فالسفة العقد االجتماعى و ذلك من خالل التعرف 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي بنية النظرية علي ماهية العقد االجتماعي و ماهي اليبرالية و 

العلمية فى فلسفة العلم المعاصر و ذلك من خالل 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي االمام سعيد التعرف علي مفهوم النظرية العلمية و العالقة بين 
قد عرف على وايتهيد انه فيلسوف النظرية النورسى وآراؤه الكالميةوذلك من خالل التعرف 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الهرومنيوطيقا العضوية بمعنى ان الطبيعة عنده فى مجموعها 
و العلوم االنسانية دراسة فى فلسفة هانز جورج 

جادمرو ذلك من خالل التعرف علي مفهوم 

0



تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي التأويل بين 
فخرالدين الرازى و ابن تيمية وذلك من خالل 

التعرف علي مفهوم التاويل و تطوره لدي مفكري 
تتناول الرسالة المشكلة االخالقية التى تؤرق 

تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي االتجاه حياتناالمعاصرة التى يكتنفها القالقل واالضطرابات 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي البعد النقدى عند ارسطو في مبحثي االخالق و السياسة 
االنسانى فى الفكر الصوفى االسالمى بين الحسين 
بن منصور الحالج و جالل الدين الرومى وذلك 

من خالل التعرف علي من بناء الذاتية الي 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي المثال و 

الفارابى و )الواقع فى الفكر السياسى االسالمى 
0و ذلك من خالل التعرف علي  (الماوردى نموذجا

أذا كانت النظريات الجمالية المتعارف عليها هي 
نظرية المحاكاة والنظرية االنفعالية والنظرية 

التشكيلية ونظرية الجمال الفني والنظرية 
نصل من الدراسه السابقه لوليم جيمس انه من االجتماعية ونظرية الواقعية االشتراكية فإنه يمكن 

الصعب لصق صفه معينه بفلسفته فارتبطت 
فلسفته بالتجريبيه ثم ادخل الجانب العاطفى 

يتناول هذا البحث التصور اآلخروى عند مفكرى 
الحضارات الترفية القديمة و التصور اآلخروى 

لدى فالسفة اليونان و لدى فالسفة العصر 
و أعتمد الباحث على المنهج التاريخى . الهلينستى

ان النزعه االنسانيه هى عباره عن نزعه ظهرت 
فى عصر النهضه ثم انتشرت فى جميع انحاء 
يتناول هذا البحث مفهوم السيادة و خصائصها و الفكر وتعتبر النزعه االنسانيه اشمل من النزعه 

النظريات المقره لها و أصول مفهوم السيادة لدى 
يتناول هذا البحث مفهوم الديقراطية لدى فالسفة مفكرى الحضارات القديمة و العصر الوسيط و 

اليونان فى العصر اليهلينى و تجليات الديقراطية 
فى العصر الحديث و فيه مفهوم الديقراطية 

تعود أهمية هذا البحث إلى محاولتنا شحذ الهمم اللبيرالية عند جون لوك و جان جاك رسو و أعتمد 
لفهم حقيقة عالقة ابن خلدون بفكر إخوان 

يتناول هذا البحث المنطلقات العامة لدراسة اللغة و ال يتم ذلك إال من خالل فهم المنحى ,الصفاء
مع تحديد مكانتها فى الفكر الفلسفى المعاصر و 
مشكلة اللغة عند كاسيرر و عالقتها بالفعاليات 



ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أنه 
كانت العدالة هي الهدف النهائي ونقطة السعي 
التي يحاول الجميع أن يصل إليها من خالل 

يتناول هذا البحث رياضيات القرن التاسع عشر 
وآثارها على تطور علم المنطق و برتراند رسل و 
نسق البرتكييبا و األتحاه المنطقى عند رسل و 
ال يرى فالسفة الوضعية المنطقية أن مهمتهم 

تكمن في بناء المذاهب واألنساق الفلسفية بل ان 
تناول هذا البحث بالتحليل والدراسة موضوع مفهوم مهمتهم الوحيدة هي تحليل اللغة واللغة عندهم 

دراسة )العقل العملى بين كل من أرسطو وكنط 
,وتستهدف الباحثة من هذا البحث معرفة ما (مقارنة

 لقد شهد الفكر الرياضي والمنطقي مرحلة من 
تحتل فلسفة اللغة مكان الصدارة بين موضوعات التطور كانت لها أكب األثر على كافة العلوم في 
الفلسفة مع مطلع القرن العشرين, ثم زادت العناية 
وتقع مشكلة المعنى من فلسفة القرن العشرين بها فى النصف الثانى من هذا القرن زيادة كادت 

ومستهل القرن الحادى والعشرين عند حجر 
ذا قلنا أن المعنى اللغوى يقع فى صميم  تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الزمخشرى األساس, وا 

وآراؤه الكالمية وذلك من خالل التعرف علي 
الزمخشري حياته وسيرته و التعريف به مولده و 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الداللة و 
تحليل المفاهيم المنطقية و دوالها عند رسل و 

كواين و ذلك من خالل التعرف علي تحليل داللة 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي المركزية 

االوربية و الحضارة االسالمية فى الفلسفة الحديثة 
يتناول هذا البحث فيثاغورس و الفيثاغورية المبكرة و المعاصرة و ذلك من خالل التعرف علي 

و األصول الدينية و الفلسفية للفيثاغورية الجديدة و 
إحياء الفيثاغورية فى القرن األول قبل الميالد و 

0 يتناول هذا البحث مفهوم األداتية و أصولها 
الفكرية و صور األداتية و تطور األداتية عند 

جون ديوى و أستيفين تولمان و األنتقادات التى 
يتناول هذا البحث تطور مشكلة المعنى عبر 

العصور و مشكلتا المعنى و األعتقاد عند بيرس و 
ال شك ان لكل باحث بحث علمى موضوعة الذى دالالت أبعاد فلسفة بيرس و مدى تحقق مفهوم 

يقوم بدراستة واهدافة المحدده التى يسعى لتحقيقها 
يتناول الباحث فى تفسير الفن عند كال من هيجل ترجع أهمية .واهميته التى تدفع الباحث للكتابة فيه

وشوبنهار فهيجل من اعالم الفلسفة االلمانية ثالثية 



لقد حظي مبدأ السبب الكافي باهتمام كبير من قبل 
فالسفة الغرب الحديث وعلي رأسهم الفيلسوف 

يتناول هذا البحث مفارقات المدرسة األيونية و الذي  ( م 1716 - 1646 )األلماني ليبنتز 
موقف فيثاغورس منها و مفارقات أتجاهى التغير 
عتبر سول ارون كريبك واحدا من ابرز فالسفة 
القرن العشرن الذين فاضت بارائهم المؤلفات 
يتناول هذا البحث نظريات تفسير نشوء الحضارات الفلسفية والمنطقية على حد سواء من خالل 
يتناول هذا البحث الفلسفة و العلم و أسس المعرفة و النزعة األنسانية لدى جارودى و دانييل و 

ان لمسالة الحرية اهمية خاصة لدى الفالسفةبدء العلية و أسس وحدة العلم و نظرية التفسير العلمى 
من البحث فى اصل الوجود لدى طاليس و بارميز 

و تطورت االهتمامات بالفلسفة هى وجهة نظر 
يهدف هذا البحث الي التعرف علي السلطة 
كظاهرة انسانية من خالل تعريف السلطة 

وخصائصها عند رسل والسلطة كظاهرة سياسية 
يتناول هذا البحث المعقول و المنقول فى التوحيد 

بين المعتزلة و أبن حزم و مسألة العدل و الوعد و 
سواء اردنا ام ال فانه اليمكن الحد ان ينفصل عن الوعيد و المنزله بين المنزلتين و مسألة األمر 
يشكل النموذج االمريكى الصورة المفضلة لدى الواقع او التعامل داخل نظام سياسى فالمواطن 
الماليين من البشر فى كل بقاع العالم كما انه 
يمثل االطار الذى تتحدد من خالله مالمح ما 

الدوله الوحيده المشروعه من الناحيه االخالقيه عند 
التى تقتصر مهامها ”دولة الحد االدنى”نوزيك هى

تعلق موضوع هذه الدراسةو بمفهوم التسامح فى 
عصر التنوير ويعد التسامح من المبادئ الجوهرية 

0

تناول الباحث فى هذه الرسالة موقف السابقين 0
كذلك .والمعاصرين الكسندر فى نظرية المعرفة 

االستمتاع الداخلى واالدراك الخارجى للذات ,كما 

0
لقد بات من المتفق عليه ان الفترة التى عاش فيها 
اليهود تحت ظل الحكم االسالمى فى بالد االندلس 

ازهى فترات تاريخهم سياسيا و اجتماعيا و 
تناول الرساله موضوع النزعه االنسانيه عند 

اذ ان االنسان اصبح محورا للثقافه ,ميرلوبونتى 
تقوم المواطنة على اساس االعتراف باالنسان 

وحقوقه االساسية كالمساواةالتى تنعكس فى العديد 
من الحقوق مثل حق التعليم والعمل والجنسية 



هتم موضوع هذا البحث بالكشف عن االبعاد 
لوجود الذاتى هو ما يميز االنسان عن غيره من الجمالية فى فلسفة البير كامو عله يكون لبنة اولى 

المخلوقات فهو كائن حى واع يتميز باالستقالل 
يتعلق موضوع هذا البحث بجماعة الواقعية الجديدة الذاتى ولديه القدرة فى التعبير عن ذاته بحرية فى 

ما يقال ان المراة نصف المجتمع وال ينبغى , كثيرا االمريكية مما يعد محاولة جديدة ادراسة هؤالء 
للمجتمع ان يهمل نصفه او يعطله او يظلمه 

ان المراة :وربما قيل ,وهذا صحيح.ويهضم حقوقه
ينلفش هذا الحث فى مجماه التطور الذى لحق ولكنها اكثر منه فى ,نصف المجتمع فى العدد

تتناول الرسالة قول شوبنهور بان االرادة هى الئم المنطق الرمزى بعد مرحلة البرنكيبيا رسل 
الثابت الوحيد فى العقل وهى التى تعطى عن 
طريق غرضها الثابت وحدة لمشاعر االنسان 

0
0
 من فبل Modal logicلقد نوقش منطق الجهة 0

باية الفكر < العديد من الفالسفة القدماء فمن
االنسانى ظهرت منطق الجهة على يد ارسطو 

0

0

 الحداثة الفلسفية تقوم على اسس منهجية هى 0
فهذة االسس تجعل من (العدمية-العقل -الذاتية )

.االنسان وحدة مصدرا للمعرفة والحقيقة 

0



0

0

تأتى أهمية هذه الدارسة من مجرد كونها أول 0
رونالد ”دارسة باللغة العربية عن فيلسوف مهم هو 

, ولكن أيضًا باعتبارها عرضًا التجاه ليب ”دوركين

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0



العالقة بين البرهان والمنطق عالقة جوهرية حيث 
ال سبيل للوقوف على صحة النظريات المنطقية 

0

تهدف هذ الدراسة إلى التعرف على أسباب 0
الوصول بين الهروى األنصارى وبن الفارض 

هدف هذه الدراسة الي التعرف علي التقديس عند وكذلك التعرف  على الوالية والكرامة بين الهروى 
الشيعة االثني عشرية و اثره علي عقائدهم و ذلك 
هدف هذه الدراسة الي التعرف علي المفهوم من خالل التعرف علي تعريف التقديس في اللغة 
النسوي لحقوق االنسان وذلك من خالل التعرف 
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الغربة علي حضارة الشرق القديم و الفكر اليوناني و 

واالغتراب عند صوفية االسالم في القرنين الثالث 
و الرابع من الهجرةو ذلك من خالل التعرف علي 
يتناول هذا البحث مفهوم الطبقية فى الحضارات 

الترفية القديمة و فى المدن اليونانية و لدى فالسفة 
اليونان السابقين على أفالطون و فى المدينة 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جون دونس 
سكوت من حيث حياته وأهم أعماله وكذلك دراسة 
نظرية المعرفة عند جون دونس سكوت وكذلك 

مشكلة األلوهية عند جون دونس سكوت ومشكلة 
خلق العالم فى فلسفة جون دونس سكوت ومشكلة 

0

0

0

0

0



0

0

0
0

0

0

0

0

تتناول هذه الدراسة دراسة وتحليل فكر شتراوس 0
الذى يتسم بالغموض فهو لم يطرح أفكاره مباشرًا 
وأنما من خالل عرضه ألفكار فالسفة آخرين 

0
0

0

0
0



0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0






























































