
م
كود 

المادة
اسم المـــــــــــادة

ي1 الفلسفة السياسية عند الفاراب 
ي الفلسفة اإلسالمية2

 
مشكلة وجود هللا ف

مشكلة اإلمامة عند مفكري اإلسالم3
يــــع اإلسالمي4

مصادر التشر
ي الفلسفة اإلسالمية5

 
يعة ف مشكلة التوفيق بي   الحكمة والشر

ي القرن 1
 
م.ق6المبدأ اإلول عند اصحاب المدرسة الطبيعية ف

مفهوم الوجود عند بارمنيدس2

وحدة المتناقضات عند هرقليطس3

ة4 ي لمشكلة الوحده والكثر
 
الحل اإلفالطوب

الفلسفة اليونانية واإلنتقال من اإلسطورة إلي المنطق5

الدين والعلوم اإلنسانية1

ي من المعجزات2
الموقف الفلسف 

ي3
اإلسطورة والبناء الدين 

الواقع بي   استاتيكية الدين4
قراءة كانط ؤلديان العالم5

ق1 ي الشر
 
مركزية الخلود ف

ي تشكيل الوعي2
 
دور األسطورة ف

ي بالسياسي3
تزاةج الدين 

ق بي   اإلستبداد وحرية اإلرادة4 الشر
ي5

 
ف ي الفكر الشر

 
انطولوجيا الجسد ف

الدولة المثالية عند افالطون1

العقد اإلجتماعي عند لوك وهوبز2

الدولة عند هيجل3

ي عند ماركس4
الرصاع الطبف 

المدينه الفاضلة عند اريستو5

التمث   بي   العلم والحكمةعند اوغسطي  1

ي علي وجود هللا عند أنسلم2 الدليل األنطولوج 

معالجة ابيالرد لعقيدة الثالوث3

التوفيق بي   الدين والفلسفة4
سيجر دي بربانت وإشكالية قدم العالم5

نامج  م البين  ـ دور  مايو  (الفلسفة النظرية و التطبيقية- كلية اآلداب )بيان موضوعات أبحاث مقررات التعليم المفتوح لث  2020ـ التث 

حة الموضوعات المقث 

فلسفة اسالمية1221

فلسفة يونانية حن  أفالطون2121

ق القديم4112 فلسفات الشر

فلسلفه الدين3321

فلسفة مسيحية6224

فلسفة السياسة5223



م
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اسم المـــــــــــادة

نامج  م البين  ـ دور  مايو  (الفلسفة النظرية و التطبيقية- كلية اآلداب )بيان موضوعات أبحاث مقررات التعليم المفتوح لث  2020ـ التث 

حة الموضوعات المقث 

فلسفة اسالمية1221

1wiener works 

2effort of simon rogerson

3maner and deborah johnson debate

4

5

ي بكر الرازي 1 األخالق الطبية عند اب 

اخالق العلماء عند اإلجري2

الكندي فيلسوف اؤلسالم3

ي والرازي4  الفاراب 
اإلنساق العلمية بي  

ي الحسن الماوردي5 ي عند اب 
ادب القاض 

دفاع سعديا الفيومي عند حدوث العالم1

أيديولوجية الفكر اليهودي المعارص2

الفلسفة السياسية عند فيلون السكندري3

اصالة الفلسفة اليهودية موضع تساؤل4
موقف موسي بن ميمون من العالقة بي   العقل واؤليمان5

.مفهوم الجمال عند أرسطو1

.مفهوم الجمال عند أفالطون2

ي للفن3
 
.التصور األخالف

ي4
.عالقة الجمال الطبيعي والجمال الفن 

.المعايث  المختلفة لتميث   الفن والجمال5

فلسفة  الجمال10222

فلسفة يهودية9225

نصوص فلسفية تطبيقية بلغه أوربيه حديثه7314

نصوص فلسفية تطبيقية باللغة العربية8214


