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املحور األول  :الفلسفة..أهميتهما وصلتها بباقي فروع املعرفة.
 -1في داللة مصطلح الفلسفة .
 -2خصائص التفكيرالفلسفي .
 -3أقسام (موضوع) الفلسفة .
 -4وظيفة الفلسفة .
 -5عالقة الفلسفة باملعار والعلوم .
 -6قيمة الفلسفة .

املحور الثاني  :قضايا الفلسفة .
أوال  :نظرية املعرفة ( اإلبيستيمولوجيا )
 -1تعريفها .
 -2إمكانية املعرفة  :املذاهب الشكية واملذاهب الدوغمائية.
 -3مصادراملعرفة  :املذهب العقلي ،التجريبي ،املادي ،البراغماتي .
 -4طبيعة املعرفة  :الفلسفة املثالية( :الذاتية ،النقدية) .
الفلسفة الواقعية ( :الساذجة ،النقدية ،الجديدة ) .
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ثانيا :نظرية الوجود ( األنطولوجيا)
 -1تعريفها.
 -2تعريف الوجود.
 -3إشكالية تفسيرالوجود ( :املذاهب الواحدية ،الثنائية ،الكثرة والتعدد)

ثالثا  :نظرية القيم ( األكسيولوجيا)
 - 1املفهوم والنشأة .
 -2داللة القيمة .
 -3أصنا (مباحث) القيم  :الحق ،الخير ،الجمال.
 - 4طبيعة القيم  :الوسيلة والغاية ،الذاتية واملوضوعية ،النسبية واملطلقية.
 -5مكانة القيمة في مذاهب الفلسفة.
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قائمة املصادر واملراجع
 -Iباللغة العربية :
 -1أفالطون ،الجمهورية ،ترجمة حنا خباز ،دار القلم للطباعة والنشر ،بيروت ،د ت.
 -2أفالطون ،املأدبة (فلسفة الحب) ،ترجمة وتحقيق وليام امليرى ،دار املعارف ،ط  ،1مصر.1970 ،
-3رونيه ديكارت ،مبادئ الفلسفة األولى ،ترجمة عثمان أمين ،دار الثقافة ،ط  ،القاهرة.1975 ،
 -4الشيخ جعفرالسبحاني ،نظرية املعرفة ،الداراإلسالمية ،ط ،1بيروت.1999 ،
 -6علي سامي النشار ،نشأة الفكرالفلسفي في اإلسالم ج  ، 3 + 2 + 1داراملعار  ،ط ، 9القاهرة .
 -7علي سامي النشار ،املنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحالية  ،داراملعرفة الجامعية  ،ط5
مصر. 2000،
 -8محـمد الجزار ،الفكراالنساني ،مطابع آمون ،ط ،1مصر. 2006 ،
 -9أحمد عروة ،العلم و الدين ،دارالفكر ،ط ،1دمشق. 1987 ،
 -10أحمد فؤاد األهواني ،املدارس الفلسفية ،الدراملصرية للتأليف و الترجمة.1965 ،
 -11رضا سعادة ،الفلسفة ومشكالت اإلنسان  ،دارالفكراللبناني ،ط ،1بيروت. 1990 ،
 -12أميرة حلمي مطر ،الفلسفة اليونانية وتاريخها ،دارقباء. 1998 ،
 -13محـمد محـمد قاسم ،مدخل إلى الفلسفة ،دارالنهضة ،ط ،1بيروت. 2001 ،
 -14مصطفى النشار ،مدخل جديد إلى الفلسفة ،دارقباء ،ط ،1القاهرة. 1998 ،
 -16عبد الرحمن بدوي ،مدخل جديد إلى الفلسفة ،وكالة املطبوعات ،ط  ،2الكويت. 1989 ،
 -17فؤاد زكرياء ،آفاق الفلسفة ،املركزالثقافي العربي ،ط ،1بيروت. 1988 ،
 -18نعيم حبيب ،الفلسفة و تطبيقاتها التربوية ،دار وائل للنشر ،ط ،1عمان. 2004 ،
 -19ول ديوارنت ،قصة الفلسفة ،مكتبة املعار  ،ط ،6بيروت.1988 ،
 -20علي عبد املعطي محـمد ،أعالم الفلسفة الحديثة ( ج  + 1ج  ،) 2داراملعار الجامعية ،ط. 1997 ،2
 -21جيل دولوز ،فليكس غتاري ،ما هي الفلسفة ؟ ترجمة مطاع صفدي ،مركزاالنماء القومي  ،ط1،
بيروت . 1997 ،
 -22روديس لويس ،ديكارت و العقالنية ،ترجمة عبده الحلو  ،منشورات عويدات ،ط ، 4بيروت.1988 ،
 -23أميرة حلمي مطر ،فلسفة الجمال (أعالمها و مذاهبها) ،دارقباء ،ط  ،1القاهرة. 1998 ،
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 -24برترند رسل ،تاريخ الفلسفة الغربية ( الكتاب األول) ،ترجمة زكي نجيب محمود ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب.2010 ،
 -25يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،القاهرة. 1946 ،
 -26أبو حامد الغزالي ،املنقذ من الضالل  ،مكتب النشرالعربي .
 -27كارل ماركس ،نقد االقتصاد السياس ي . 1859 ،
 -28كارل ياسبرز ،عظمة الفلسفة ،منشورات دار عويدات ،سلسلة زدنى علما .
 -29عبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكراليوناني ،مكتبة النهضة املصرية ،ط  ، 3القاهرة.1956 ،
 -30الربيع ميمون ،نظرية القيم في الفكراملعاصربين النسبية و املطلقية . 1980 ،
 -31امانيول كانط ،نقد العقل الخالص ،ترجمة فتحي الشنيطي ،دا ر النهضة العربية ،بيروت. 1970 ،
 -32علي عبد املعطي محـمد ،املنطق و مناه البحث العلمي ،داراملعار الجامعية ،ط  ،2االسكندرية .
 -33محمود فهمي زيدان ،االستقراء و مناهج البحث العلمي ،دارالجامعات املصرية ،االسكندرية.1977 ،
 -34محـمد مهران ،علم املنطق  ،داراملعار  ،د ط ،القاهرة ،د ت .
 -35أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية  ،ترجمة خليل أحمد خليل  ،منشورات عويدات  ،ط 2
بيروت. 2001 ،
 -36عبد الرحمن بدوي  ،املوسوعة الفلسفية ( ج +1ج  ،) 2املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط 1
بيروت. 1984 ،
 -37محـمد عابد الجابري ،مدخل إلى فلسفة العلوم ،مركزدراسات الوحدة العربية ،ط  ،5بيروت.2002 ،
 -38نجيب الحصادي ،قضايا فلسفية ،الدارالجماهيرية للنشرو التوزيع ،ط  ،1ليبيا. 2004 ،
 - 39عادل العوا ،العمدة في فلسفة القيم ،طالس للدراسات والترجمة و النشر ،ط  ،1دمشق.1986 ،
 -40جوردن غراهام ،فلسفة الفن(مدخل إلى علم الجمال) ،ترجمة محمد يونس ،ط  ،1شركة االمل
للطباعة و النشر2013 ،
 -41زكرياء ابراهيم ،مشكلة الفلسفة ،مكتبة مصر،د ط ،القاهرة. 1981 ،
 -42وليم كلي رايت ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،ترجمة محمود سيد أحمد ،التنويرللطباعة و النشر ،ط ،1
بيروت . 2010 ،
 -43جوزيا رويس ،روح الفلسفة الحديثة ،ترجمة أحمد االنصاري ،املجلس االعلى للثقافة. 2003 ،
 -44جون فرنسوا دورتيي ،فلسفات عصرنا ،ترجمة ابراهيم صحراوي ،منشورات االختال  ،ط ،1الجزائر،
.2009
 -45براندن ولسن ،الفلسفة ببساطة  ،ترجمة اصف نصر ،دارالساقي ،ط  ،2بيروت. 2010 ،
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 -46جورج طرابيش ي ،معجم الفالسفة ،دارالطليعة ،ط  ،3بيروت. 2006 ،
 -47مجمع اللغة العربية ،املعجم الفلسفي ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية ،القاهرة. 1983 ،
 -48كريس هورنر،امريس ويستاكوت ،التفكيرفلسفيا ،ترجمة ليلى الطويل ،الهيئة السورية العامة للكتاب
دمشق.2011 ،
 -49ولترستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد ،دارالثقافة للنشرو التوزيع
القاهرة. 1984 ،
 -50ويالرد كواين ،بسيط املنطق ،ترجمة أبو يعرب املرزوقي ،دارالطليعة ،د ط ،بيروت .
 -51ويزلي ساملون ،املنطق ،ترجمة جالل موس ى ،محمد علي أبو ريان ،الشركة العاملية للكتاب ،ط.1986 ، 2
 -52جوليان باجيني ،الفلسفة موضوعات مفتاحية ،ترجمة اديب يوسف شيش ،دارالتكوين للتأليف
والترجمة و النشر ،ط  ،1دمشق. 2010 ،
 -53عبد الرحمن بدوي ،خريف الفكراليوناني ،شركة الطباعة الفنية املتحدة  ،ط  ، 4مصر. 1970 ،
 -54حسين علي ،ما هي الفلسفة ؟ التنويرللطباعة و النشرو التوزيع ،بيروت. 2011 ،
 -55لوك فيري ،أجمل قصة في تاريخ الفلسفة  ،ترجمة محمود بن جماعة ،دارالتنويرللطباعة
و النشر،ط 1بيروت .2015،
 -56محمود زيدان ،نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم  ،...مكتبة املتنبي . 2012 ،
 -57ولترت ستيس ،معنى الجمال  ،ترجمةامام عبد الفتاح امام  ،املجلس االعلى للثقافة . 2000 ،
 -58مصطفى عبده ،فلسفة األخالق  ،مكتبة مدبولي  ،ط  ، 2القاهرة . 1999 ،
 -59رياض عوض ،مقدمات في فلسفة الفن  ،جروس برس ،ط  ،1لبنان. 1994 ،
 -60أحمد فؤاد األهواني ،في عالم الفلسفة  ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة . 2009 ،
 -61أ .ه  .أرمسترونغ ،مدخل إلى الفلسفة القديمة ،ترجمة سعيد الغانمي ،املركزالثقافي العربي ،ط 1
بيروت.2009 ،
 -62جازماري شيفر ،الفن في العصرالحديث  ، ...ترجمة فاطمة الجيوش ي ،منشورات وزارة الثقافة
سوريا. 1996 ،
 -63إمام عبد الفتاح إمام ،مدخل إلى امليتافيزيقا ،نهضة مصرللطباعة و النشرو التوزيع ،ط ،1مصر200 ،
 -64ايوب ابو دية  ،العلم و الفلسفة األوروبية الحديثة من كوبرنيق إلى هيوم ،دارالفاربي ،ط ،1بيروت
. 2009
 -65حيرش بغداد محمد ،الخطاب املثالي في الفلسفة األملانية ،دارالروافد الثقافية ،ط  1بيروت.2015 ،
 -66نايف بن نهار ،مقدمة في علم املنطق ،مؤسسة وعي للدراسات و األبحاث ،ط  ،2قطر. 2016،
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 -67مارك جيمينيز ،ما الجمالية؟ ،ترجمة شربل داغر ،املنظمة العربية للترجمة،ط ،1بيروت . 2009 ،
 -68اميل برهييه ،تاريخ الفلسفة ،الجزء من  1إلى  ، 8دارالطليعة  ،بيروت .دت .
 -69وفاء محمد إبراهيم ،علم الجمال ( قضايا وتاريخية معاصرة…) ،مكتبة غريب ،د ط ،د ت .
 -70زكرياء إبراهيم ،املشكلة الخلقية ،مكتبة مصر ،د ط ،د ت.
 -71أميرة حلمي مطر ،مدخل الى علم الجمال و فلسفة الفن ،دارالتنوير ،ط  ،1القاهرة . 2013،
 -72ابن رشد أبو الوليد ،فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال ،دراسة وتحقيق محمد
عمارة ،داراملعار  ،ط، 3القاهرة ،د ت.
 -73محمد علي أبوريان ،تاريخ الفكر الفلسفي (الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفالطون) ،دار الوفاء
ط ،5االسكندرية.1972 ،
 -74أرمسترونغ أ.ه ،مدخل إلى الفلسفة القديمة ،ترجمة سعيد الغانمي ،املركزالثقافي العربي ،ط  ،1الدار
البيضاء.2009 ،
 -75عزمي إسالم ،اتجاهات في الفلسفة املعاصرة ،وكالة املطبوعات ،ط ،1الكويت ،د ت.
 -76أحمد أمين ،زكي نجيب محمود ،قصة الفلسفة الحديثة ،ج  ،1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
ط  ،5القاهرة.1967 ،
 -77ابن حزم األندلس ي  ،الفصل في امللل واألهواء والنحل ،مكتبة الخانجي ،د ط ،القاهرة ،د ت.
 -78عبد الرحمن بدوي  ،مدخل جديد إلى الفلسفة ،وكالة املطبوعات ،ط  ،2الكويت.1979 ،
 -79عبد الرحمن بدوي ،فلسفة العصور الوسطى ،وكالة املطبوعات ،دار القلم ،ط  ،3الكويت ،لبنان،
.1979
 -80بغورة الزواوي وآخرون ،مدخل جديد إلى فلسفة العلوم ،دار الهدى ،د ط ،الجزائر ،د ت.
 -81بلدي نجيب ،دروس في تاريخ الفلسفة ،دار توبقال ،ط  ،2الدار البيضاء ،املغرب.2004 ،
 -82بوشنسكي.إ.م ،الفلسفة املعاصرة في أوروبا ،ترجمة ّ
عزت قرني ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد 165
الكويت.1992 ،
 -83علي بوملحم  ،نحو رؤية جديدة في…ما وراء الطبيعة ،داراملواسم ،ط  ،1بيروت.1999 ،
 -84بيوني رسالن صالح الدين ،القيم في اإلسالم بين الذاتية واملوضوعية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،د ط،
.1990
 -85املكي تواتي ،عبد الحفيظ عصام ،الفلسفة ،ديوان املطبوعات الجامعية ،د ط ،الجزائر.2001،
7

 -86جيمس ويليم ،بعض مشكالت الفلسفة ،ترجمة محمد فتحي الشنيطي ،مطبعة وزارة الثقافة ،د ط
مصر ،د ت.
 -87رابوبرت،ا.س ،مبادئ الفلسفة ،ترجمة أحمد أمين ،دار الكتاب العربي ،د ط ،بيروت ،لبنان.1969،
 -88رسل برتراند ،حكمة الغرب ،ج+1ج ،2ترجمة فؤاد زكرياء ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد  ،62الكويت
.1983
 -89محمد مهران رشوان ،مدخل إلى دراسة الفلسفة املعاصرة دارالثقافة ،ط  ،2القاهرة.1984 ،
 -90عبد الرزاق الدواي  ،موت اإلنسان في الخطاب الفلسفي املعاصر ،دارالطليعة ،ط  ،1بيروت .1992
 -91ول ديوارنت  ،قصة الفلسفة ،ترجمة فتح هللا محمد ،مكتبة املعار  ،ط  ،6بيروت.1988 ،
 -92جون ديوي  ،البحث عن اليقين ،ترجمة أحمد فؤاد األهواني ،دارإحياء الكتب العربية ،د ط ،القاهرة
.1960
 -93محمد عبد هللا الشرقاوي  ،مدخل نقدي لدراسة الفلسفة ،دار الجيل ،مكتبة الزهراء ،ط  ،2بيروت
القاهرة.1990 ،
 -94الصدرمحمد باقر ،فلسفتنا ،دارالتعار للمطبوعات ،ط  ،15بيروت.1989 ،
 -95طالبي عمار ،مدخل إلى عالم الفلسفة ،دارالقصبة للنشر ،د ط ،الجزائر.2006،
 -96الطويل توفيق ،قصة الصراع بين الدين والفلسفة ،دار النهضة العربية ،ط  ،3القاهرة.1979 ،
 -97توفيق الطويل  ،أسس الفلسفة ،دارالنهضة العربية ،ط  ،7القاهرة.1979،
 -98سامية عبد الرحمن  ،امليتافيزيقا بين الرفض والتأييد ،مكتبة النهضة املصرية ،ط  ،1القاهرة.1993 ،
 -99حيدر غنية ،هكذا تكلم العقل (املفهوم العقالني للدين) ،دار الطليعة ،ط  ،1بيروت ،لبنان.1999 ،
 - 100عادل العوا  ،العمدة في فلسفة القيم ،دارطالس للدراسات والترجمة والنشر ،ط  ،1دمشق.1986 ،
 -101الغزالي أبو حامد ،ميزان العمل ،دارالكتاب العربي ،د ط ،بيروت.1983 ،
 -102أبو ناصر الفارابي ،الجمع بين رأي الحكيمين ،تقديم وتعليق ألبير نصري نادر ،دار املشرق ،ط 5
بيروت.2001،
 -103فاضل ابراهيم ،الفلسفة تبحث الرحلة األولى 2000ق م ،21-منشورات دار عالء الدين ،دمشق سوريا،
.2008
 -104صالح قنصوة  ،نظرية القيمة في الفكراملعاصر ،دارالثقافة ،د ط ،القاهرة.1986 ،
 -105يوسف كرم  ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،دارالقلم ،د ط ،بيروت ،لبنان ،د ت .
 -106الكندي ،رسالة إلى املعتصم باهلل(الفلسفة األولى) ،تحقيق أحمد فؤاد األهواني ،بيروت،لبنان ،د ت.
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 -107جون لويس  ،مدخل إلى الفلسفة ،ترجمة أنور عبد امللك ،دار الحقيقة ،ط  ،3بيروت.1978 ،
 -108ماهر عبد القادر محمد علي  ،فلسفة التحليل املعاصر ،دار النهضة العربية ،د ط ،بيروت.1985 ،
 -109زكي نجيب محمود  ،نظرية املعرفة ،وزارة االرشاد القومي ،د ط  ،القاهرة.1956 ،
 -110عبد القادر املذنب  ،الفلسفة فكر وبيداغوجيا ،دار الثقافة ،د ط.2000 ،
 -111محمد عبد الرحمن مرحبا  ،من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة اإلسالمية ،منشورات عويدات ،ط ،1
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