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 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها – 1

 الكتب واألبحاث والمقاالت         
 الكتب -ا                                           

 
 1997رؤى الفلسفة ، طنطا ، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األولى -1 
 1998الجوانية عند عثمان أمين ، أصولها وخصائصها ، القاهرة ، دار الثقافة ، -2

 2003فلسفة الدين عند ولترستيس، دار المصطفى للنشر والتوزيع، -3      
  2004يلد ، دار المصطفى للنشر والتوزيع، فلسفة اللغة عند بلومف-4
  2014فلسفة مابعد الحداثة ونقد التنوير،القاهرة ، دار روعة للطباعة والنشر والتوزيع  -5
 2014الفلسفة النسوية،القاهرة، دار روعة للطباعة والنشر والتوزيع  -6
 2016ة والنشر والتوزيع ،الجزء األول دراسات فى فلسفة اللغة ، القاهرة ، الدار المصرية السعودية للطباع-7
 2016مشكلة المعرفة ونهاية الفلسفة ،، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ،  -8

 األبحاث -ب                            
 1998فلسفة الحياة والتفسير التاريخى عند زمل ، دار الحضارة للطباعة والنشر -1
  2000عند أير ، دار الحضارة للطباعة والنشرمشكلة المعرفة  -2
 2000فلسفة اللغة عند تشومسكى، دار الحضارة للطباعة والنشر -3
 2001المنهج التحليلى عند أوستن ، دار الحضارة للطباعة والنشر -4
 2004ميافيزيقا الحياة وفلسفة الدين عند أونامونو ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع  -5
 2004لسفة اللغة عند بلومفيلد ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع ف -6
 2005تحليل اللغة وسياق الحال عند فيرث ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع  -7
 2006فلسفة العلم عند ستيفن تولمن ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع  -8



  2006دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع فلسفة اللغة والقيم عند ريتشاردز ، -9
 2003فلسفة الدين عند ولترستيس، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع  -10
 2003فلسفة الفعل ومنطق الواقع المعاصر عند جيدنز ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع  -11
 2007والتوزيع فلسفة مابعد الحداثة ، دار المصطفى للطباعة والنشر  -12
 2007نقد التنوير عند أشعيا برلين ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع  -13
 2007الفلسفة النسوية، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع  -14
  2008الفرد والدولة فى فلسفة هوكنج ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع -15
 2009أرندت ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع الفلسفة السياسية عند حنه  -16
  2009نهاية الفلسفة ، دراسة فى فكر ريتشارد رورتى ، دار المصطفى للنشر والتوزيع  -17
 أبحاث ومقاالت منشورة فى مجالت عربية محكمة-ج
ية "، تصدر عن المركز "نقد التنوير عند أشعيا برلين"، بحث نشر فى " مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقاف -1

 2015سنة  4شهر  12العربى لألبحاث ودراسة السياسات فى قطر، العدد 
" فيلسوفة السياسة حنه أرندت " بحث نشر فى " مجلة يتفكرون " وهى مجلة علمية محكمة ، تصدر عن "  -2

 2016مؤسسة مؤمنون بالحدود" العدد الثامن سنة 
لسوف األمريكى  رورتى " بحث نشر فى " مجلة يتفكرون " وهى مجلة علمية " فلسفة ما بعد الفلسفة عند الفي -3

 2018محكمة ، تصدر عن " مؤسسة مؤمنون بالحدود" العدد الثانى عشر 
 مقاالت منشورة فى صحف ومجالت الكترونية وورقية -د

 ## مقاالت  منشورة فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،         
 فة والمجتمع " مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" " الفلس-1
 " الفلسفة والحياة  " مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،    -2
 عالم اجتماع وفيلسوف " مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،   00" انطونى جيدنز -3
 غة وأهميتها " مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،    " تعريف الل-4
 " موقف أورتيجا من الدولة" مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،    -5
" تاريخ الفكر اللغوى عند عالم اللغة األمريكى بلومفيلد" مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان  -6

 والحكمة" ،    
 " مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     " بين تاريخ العلم وفلسفة العلم-7
 " موقف االمام الغزالى من الميتافيزيقا " مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     -8



 فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،    " فلسفة اللغة العادية "   مقال نشر   فى مجلة " -9
 " فلسفة العلم النسوية " مقال نشر فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     -10
 " نظرية الطريق الثالث"  مقال نشر   فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     -11
 بريس  ألجل االنسان والحكمة" ،    " حركة التنوير " مقال نشر   فى مجلة " فيلو  -12
 " موقف زكى نجيب محمود من الميتافيزيقا " مقال نشر   فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     -13
 " مفهوم الحضارة " مقال نشر   فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     -14
 " دراسة اللغة بين القديم والحديث " مقال نشر   فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     -15
 "مشكلة المعرفة فى الفلسفة" مقال نشر   فى مجلة " فيلوبريس  ألجل االنسان والحكمة" ،     -16

 ##مقاالت منشورة فى مجلة الحوار المتمدن
 2014-8-25، 4554ت "، الحوار المتمدن، العدد "نظرية الفعل عند حنه ارند -17
 2014-8-27، 4556"نظرية الطريق الثالث عند أنطونى جيدنز" ، الحوار المتمدن، العدد، -18
 2014-9-2،  4562"عجز الدولة الحديثة عند هوكنج" ، الحوار المتمدن، العدد،  -19
  2014-9-7، 4567  (" ، الحوار المتمدن، العدد،1"أزمة العالم المعاصر ) -20
 2014-9-18،  4578"مفهوم التنوير" ، الحوار المتمدن، العدد -21
 ، 4657"بين تاريخ العلم وفلسفة العلم" ، الحوار المتمدن، العدد،  -22
9-12-2014 

 2014-12-20، 4667"موقف الغزلى من الميتافيزيقا" ، الحوار المتمدن، العدد  -23
 ،4781نامونو"، الحوار المتمدن، العدد" الفيلسوف األسبانى أو  -24

 3-1-2015 
 ،4658" التحول اللغوى فى الفلسفة" ، الحوار المتمدن، العدد -25

 8-1-2015 
 2015-1-27، 4702"فلسفة اللغة العادية"، الحوار المتمدن، العدد -26
 2015-3-8، 4742" فلسفة األخالق النسوية"، الحوار المتمدن، العدد-27
 2015-5-2، 4794زكى نجيب محمود من الميتافيزيقا"، الحوار المتمدن، العدد "موقف  -28
 2015-6-18، 4841"مفهوم الحضارة"، الحوار المتمدن، العدد -29
 2015-6-10، 4848"الفيلسوف تشومسكى"، الحوار المتمدن، العدد  -30
 ، 4847"عثمان أمين وفلسفته الجوانية"، الحوار المتمدن، العدد-31



 
12-6-2015 
 2015-7-4، 4856"تعريف مابعد الحداثة"، الحوار المتمدن، العدد -32

 نشر هذا المقال فى مدونة الصدح " متتابعات ثقافية " دراسات وبحوث
 2015-8-4، 4887"دراسة اللغة بين القديم والحديث"، الحوار المتمدن، العدد -33

 انية##مقاالت منشورة فى " مركز الدراسات واألبحاث العلم
 فى العالم العربى

 
" نظرية الطريق الثالث عند أنطونى جيدنز" مقال نشر بموقع " مركز الدراسات واألبحاث العلمانية فى العالم -34

 .  المحور مواضيع وأبحاث سياسية   - 27 / 8 / 2014  العربى "، العدد   
-18" مفهوم التنوير " ، مقال نشر بموقع " مركز الدراسات واألبحاث العلمانية فى العالم العربى "، العدد  -35
 شبكة لمعلومات الدولية " النت ". 9-2014
 

" الفيلسوف األسبانى أونامونو" ، مقال نشر بموقع " مركز الدراسات واألبحاث العلمانية فى العالم العربى "، -36
 شبكة المعلومات الدولية " النت ". 2015-1-3د  العد
" فلسفة األخالق النسوية " مقال نشر بموقع " مركز الدراسات واألبحاث العلمانية فى العالم العربى "، العدد    -37
 شبكة لمعلومات الدولية " النت " 8-3-2015

 ##مقاالت منشورة فى صحيفة الرؤية  االماراتية
  17/1/2015، تاريخ النشر 769حيفة الرؤية  االماراتية، العددالدين والعلم، ص -38
 1/2015، تاريخ النشر/776التكن ممن ينهى والينتهى، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد-39
 

 1/2015، تاريخ النشر/781االنسان وحق الحياة، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد-40
 

 1/2015، تاريخ النشر/786، صحيفة الرؤية  االماراتية، العددعوامل النهوض الحضارى وأسس التقدم-41
 

 1/2015، تاريخ النشر/790مصير الحضارة االسالمية، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد-42
 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4556
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4556


 1/2015، تاريخ النشر/796رعاية الكرامة االنسانية، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد-43
 

 1/2015، تاريخ النشر/805ؤية  االماراتية، العددديمقراطية العواطف، صحيفة الر -44
 

 1/2015، تاريخ النشر/811الحرية والمسئولية األخالقية، صحيفة الرؤية  االماراتية العدد-45
  

 1/2015، تاريخ النشر/820الجريمة والعقاب، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد-46
 

 1/2015، تاريخ النشر/825لرؤية  االماراتية، العدداللغة العربية أصل وحدتنا الحضارية، صحيفة ا-47
 

 1/2015، تاريخ النشر/831السعى وتحصيل الرزق، صحيفة الرؤية  االماراتية العدد-48
 
 1/2015، تاريخ النشر/  838قابيل وهابيل، صحيفة الرؤية  االماراتية، الدد -49 
 

 1/2015، تاريخ النشر/ 847مستلزمات الثقافة، صحيفة الرؤية  االماراتية،العدد-50
 

 1/2015، تاريخ النشر/853مكارم األخالق، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد-51
 

 1/2015، تاريخ النشر/860أهمية الكلمة، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد -52
 1/2015، تاريخ النشر/870السالح النووى وتوازن القوى، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-53
 1/2015، تاريخ النشر/878اللهم أمنا فى أوطاننا، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-54
 1/2015، تاريخ النشر/ 885(، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد1االسالم فى عيون الغرب  )-55
 1/2015،/  886(، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد2االسالم فى عيون الغرب)-56
 1/2015، /892جتمع، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدداللغة والم-57
 1/2015،/908حرمة اشاعة الفاحشة، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-58
 1/2015،/918اللغة وعاء الفكر، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-59
 1/2015،/920اللغة والكالم، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-60



 1/2015،/949من طاعة اهلل، صحيفة الرؤية  االماراتية  العددطاعة الرسول -61
 1/2015،/969القلب السليم صالح للحياة، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-62
 1/2015،/985الثقة باهلل تحفظ توازن الحياة، صحيفة الرؤية  االماراتية العدد-63

 1/2015،/1013احتواء العنف، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد -64 
 1/2015،/1030أصل اللغة، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-65
 1/2015،/ 1039عنف الرجل ضد المرأة صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد -66
 1/2015،/1048كفاءة اللغة العادية، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد -67
 1/2015،/769ددامرأة فيلسوفة، صحيفة الرؤية  االماراتية ،الع -68
 1/2015،/1068مابعد الحداثة فى الفكر العربى، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد -69
 ، 1/2015، /1104الخاصية االنسانية للغة صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد -70
 1276،1/2015نظرية سياق الحال، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد/ -71
 1/2015،/1281(، صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد1) خير اللغات واأللسنة -72
 1288/1/2015،العدد،769علم األصوات، صحيفة الرؤية  االماراتية ، -73
 ،  1/2015،/1298الخريطة العلمية ،صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد-74

 1/2015ر/، تاريخ النش1299" اللغة بيت الوجود " ،صحيفة الرؤية  االماراتية ،العدد -75 
 12/3/2017"اللغة وتحقيق التضامن االجتماعى "، صحيفة الرؤية  االماراتية  -76
 اليمين واليسار، صحيفة الرؤية  االماراتية  -78
 3/11/2017المحادثة البشرية ، صحيفة الرؤية  االماراتية،  -79
 2017-11-29، 196856الفيلسوفة حنه أرندت ، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد  -80
 2017-12- 206189،9الفلسفة االمريكية ، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد -81
 2017-12- 15، 210118" نهاية الفلسفة عند هيجل " صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد -82
 2017-12- 31، 219418" بين فلسفة العلم وتاريخ العلم " ، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد -83
 2018-1- 15، 228441" علم األصوات " ، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد -84
 2018-1- 30، 238021" السعادة غاية بشرية مشتركة" ، صحيفة الرؤية  االماراتية، العدد -85
 

 ##مقال نشر فى مجلة " األوان " )رابطة العقالنيين العرب( باريس
 



كانون الثانى  29األوان " )رابطة العقالنيين العرب( باريس الخميس " ظاهرة العنف " مقال نشر فى مجلة " -77
              2015) يناير ( 

 #مجالت وصحف ومواقع كثيرة اخذت هذه المقالة من مجلة األوان ونشرتها ومنها :
 2015جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد  شهر فبرايل -1
 2015فبرايل  13دراسات واألبحاث مركز زاد لل-2
 منتدى السقلية دوت كوم-3 
 21/2/2015الحوار اليوم  -4
 

استراليا ودار ميزوبوتاميا  –##مقاالت منشورة فى صحيفة المثقف    تصدر عن  ) مؤسسة المثقف في سيدني 
 (  ، ودار العارف في بيروت لبنان في بغداد

 التاريخ الباب عنوان المقالة
 حركة التنوير

 نظرية  الطريق الثالث
 نظرية الفعل عند حنه ارندت

 أهمية الفلسفة
 التحول اللغوى فى الفلسفة

 تاريخ الفكر اللغوى عند بلومفيلد
 موقف االمام الغزالى من الميتافيزيقا

 فلسفة العلم النسوية
 موقف زكى نجيب محمود من الميتافيزيقا

 م المعاصرأزمة العال
 فلسفة اللغة العادية
 مفهو م الحضارة

 الفيلسوف تشومسكى
 عثمان أمين وفلسفته الجوانية

 تعريف مابعد الحداثة
 التغير اللغوى وتطور المجتمع

 تنوير واصالح
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية

 دراسات وبحوث
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية

 قضايا
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية
 أقالم فكرية

25-3-2015 
26-3-2015 
28-3-2015 
2-4-2015 
11-4-2015 
16-4-2015 
20-4-2015 
30-4-2015 
3-5-2015 
9-5-2015 
31-5-2015 
18-6-2015 
25-6-2015 
4-7-2015 
4-8-2015 
10-9-2015 



 الذكورة والعنف
 فيلسوفات معاصرات

 موقف الغزالى من الميتافيزيقا
 الفلسفة وتحقيق السالم

 دراسة اللغة بين القديم والحديث
 األخالق ) والترستيس( أسس

 قضايا
 شهادات ومذكرات

 فكرية أقالم فكرية أقالم
 
 

3-10-2015 
21-10-2015 
4-11-2015 
10-12-2015 

 
10-7-2016 

                                                      
 
 
 رسائل الماجستير والدكتوراه -
 

 ابراهيم طلبه سلكها -1
 موضوع الماجستير" نظرية المعرفة بين الوضعية المنطقية والبنيوية " اشراف أ.د/ محمد مجدى الجزيرى-
د موضوع الدكتوراة" االنسان والحضارة فى فلسفة أورتيجا ايجاست " اشراف أ.د/ صالح قنصوة و أ.د/ محمو  -

 سيد أحمد
 

 


