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 يمكن لطلبة مسلك الفلسفة )الفصالن الخامس والسادس( اختيار األستاذ المشرف على بحوثهم بناء على اختيار محور أو مجال البحث ثم إخبار

 منسق المسلك عبر الصفحة الخاصة بالمسلك فقط دون غيرها. 

 د إذن خطي منه وإخبار منسق المسلك ملحوظة: ال يمكن تغيير األستاذ المشرف إال بع

  ذ. ياشوتي

علوم الدماغ العصبونية والدماغ الصوفي: تصوف الدّماغ  .1

ودماغ التصوف: حاالت ووظائف الدماغ في الكونيسيون 

والوعي والعواطف واالنفعاالت والطاقة والخبرات 

 الصوفية.

علوم الدماغ العصبونية ودماغ حكيم الشرق: اليقظة، التأمل،  .2

-لوعي الفائق، حاالت الوعي المتحّول، وظائف الميتاا
كونيسيون، الطاقات وقدراتها: زْن بوذي، يوغا، وفنون 

 الطاقة.

علوم الدماغ العصبونية والطبيات القديمة والبديلة: طّب  .3

كيمياء الدماغ، طّب الذبذبات والطنين والموجات، الطّب 

 الصيني، الوخز باإلبر وطبيات الطاقة وفنونها.

 لنوروطيقا واإلطيقا الحيوانية.ا .4

 

 

 

 

  ذ. آيت حمو

التوفيق بين الدين والفلسفة.)قراءة في كتاب من كتب الغزالي أو الفارابي 

 أو ابن رشد(.

الفلسفة السياسية. ) قراءة في كتاب من كتب الفالسفة المسلمين السياسية، 

 خصوصا الفارابي وابن رشد(.

م الكالم والفلسفة اإلسالمية )قراءة في كتاب اآلليات االستداللية في عل

 من كتب الفارابي المنطقية مثال: البرهان أو الجدل أو الخطابة، الخ(.

 

 

 

  ذ. عز العرب بناني

 فلسفة اللغة 

 الفلسفة التحليلية 

  علوم معرفية  

 

  ذة. نظيرة فدواش

 المحور األول: قضايا ومفاهيم في الفلسفة اإلسالمية

 الحدوث والقدم عند الفالسفة المسلمين مسألتي -1

  .تقديم الجمع بين رأيي الحكيميينالفارابي، أبو نصر ،

 (.1985)بيروت: دار المشرق،  4وتعليق ألبير نصري نادر، ط. 

  .كتاب فصل المقال وتقرير ما ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد

، تحقيق جورج فضلو بين الشريعة والحكمة من االتصال

 (. 1959راني )ليدن: بريل، الحو

  .الكشف عن مناهج األدلة في ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد

، تحقيق مصطفي حنفي )بيروت: مركز دراسات عقائد الملة

 (.1998الوحدة العربية، 

 في فلسفة ابن باجة مفهوم التدبير -2

، تحقيق وتقديم معن زيادة تدبير المتوحدابن باجة، أبو بكر.  -3

 (.1978دار الفكر،  -ار الفكر اإلسالمي)بيروت: د

 المحور الثاني: منزلة العلوم في الحضارة اإلسالمية

 تصنيف العلوم -1

  .تحقيق حياة العيد بوعلوان طبقات األمماألندلسي، صاعد ،

 (.1985)بيروت: دار الطليعة، 

  .القاهرة: نشرة عثمان أمين )، إحصاء العلومالفارابي، أبو نصر

 (.1931مطبعة السعادة، 

 

 العلم الطبيعي -2

  .تحقيق وتقديم شروحات السماع الطبيعيابن باجة، أبو بكر ،

 



 (.1978دار الكندي،  -معن زيادة )بيروت: دار الفكر

 صناعة الطب  -3

  ،تحقيق فؤاد كتاب النصيحتينموفق الدين عبد اللطيف البغدادي ،

بن أحمد، ضمن األعمال الفلسفية الكاملة، الجزء األول، تحقيق 

ديم وتعليق وفهرسة نظيرة فدواش ويونس أجعون وفؤاد بن وتق

منشورات  -ضفاف -الجزائر: دار األمان -بيروت -أحمد )الرباط

 (.2018االختالف، 

 

  ذ. محمد الصادقي

 الفلسفة اليونانية

 محاورة بارمنيدس ألفالطون .1

 محاورة الجمهورية ألفالطون .2

 كتاب السياسة ألرسطو .3

 لفلسفة اإلسالمية:ا

 ئل الكندي الفلسفيةرسا .4

 كتاب السياسة المدنية للفارابي .5

 كتاب الحروف للفارابي .6

كتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم إلبي الحسن  .7

 العامري

 اق البن مسكويهألعريراتطهقوألخالاتهذيب .8

 حي بن يقضان البن طفيل .9

 الضروري في السياسة البن رشد .10

 شفاء السائل وتهذيب المسائل البن خلدون .11

 علم الكالم:

 كتاب تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالني .12

 المناظرات لفخر الدين الرازي .13

 مصارعة الفالسفة للشهرستاني .14

 الشامل في أصول الدين للجويني .15

 

 

  ذ. محمد بن المقدم

  ،مفاااااهيم ماااان تااااراس الفلساااافة السياسااااية )الدولااااة، الساااالطة

 األنظمة السياسية، الديمقراطية...(.

 األخالق، الالهوت السياسي.مفاهيم الدين، الدين و 

 

  ذ. مصطفى قشوح

 المنطق وفلسفته-

 االبستمولوجيا وفلسفة العلوم:-

 تاريخ فلسفة الرياضيات * 

 تاريخ وفلسفة الفيزياء * 

 تاريخ وفلسفة البيولوجيا* 
 العلوم المعرفية والذكاء االصطناعي* 

 الفلسفة مع األطفال.* 

 

  ذ. يوسف تيبس

سفة المنطق، تاريخ المنطق: الغربي المنطقيات )فل -

 والعربي(

ة العلوم )اإلبستيمولوجيا(: قضايا وإشكاالت فلسف -

 معاصرة

 قضايا في فلسفة العلوم العربية -

 



 التصورات العلمية للعالم )الغربية والعربية( -

 العلم وقضايا اإلنسان -

  ذ. حجاوي

  الجماليات و فلسفة الفن

  يا العلوم الطبيةالبيواثيقا و ابستمولوج

  النقد و التفكيك

 

  ذ. منادي إدريسي

 نظرية الفضيلة عند أرسطو -

 الفضائل الفكرية عند أرسطو -

 سعادة حياة النظر عند أرسطو -

 شروح توما األكويني على أخالقيات أرسطو -

 األخالق الرواقية عند إبكتيتوس -

 نقد كانط لمذهب السعادة -

 فعيأخالقيات المذهب الن -

 (2األخالق إلى نيقوماخوس )المقالة  -

 (6األخالق إلى نيقوماخوس )المقالة  -

 (10األخالق إلى نيقوماخوس )المقالة -

 األكويني، الخالصة الالهوتية -

 إبكتيتوس، المختصر -

 نقد العقل العملي -

 جون استيوارت ميل، النفعية -

 مشكالت عبارة "علم الوجود بما هو وجود" -

 ت أرسطوالهو -
 في ماهية النفس عند أفلوطين -

 الالهوت السلبي عند موسى ابن ميمون -

 الطرق الخمسة للبرهنة على وجود هللا-

 العلم اإللهي حسب األكويني -

 في الفرق بين األنا أفكر واإلنسان عند ديكارت -

نقد الميتافيزيقا الكالسيكية عند كانط )السيكولوجيا والكوسمولوجيا -

 جيا(والثيولو

 وظائف اإلله في الفلسفات العقلية -

 المنهج عند ديكارت

 نظرية المعرفة في عصر التنوير حسب كاسيرر

 تكون المعرفة البشرية حسب هيوم
 ماهية المعرفة البشرية عند بيركلي

 مشكلة الفلسفة النقدية

 السينوية في الغرب الالتيني -

حديث عن "فلسفة "فلسفة مسيحية" و"فلسفة إسالمية": هل يمكن ال -

 دينية"؟

 ؟13هل وجدت "رشدية التينية" في القرن  -

 13النقد الالهوتي للفلسفة في نهاية القرن  -

 الفلسفة بما هي نمط عيش -

 ما بعد الطبيعة )مقالة الجيم( -

 ما بعد الطبيعة )مقالة الالم( -
 (2و 1التساعية الرابعة ) -

 داللة الحائرين -

Gilson, Le thomisme– 

 الخالصة ضد األمم  -

 (6و 2تأمالت ميتافيزيقية ) -

 مقدمات لكل ميتافيزيقا مقبلة تريد أن تصير علما -

 كولينز، هللا في الفلسفة الحديثة -

 قواعد لتوجيه الفكر

 كاسيرر، فلسفة التنوير

 بحث في الفهم البشري

 ثالس محاورات في المعرفة
 مقدمتي ومدخل نقد العقل الخالص

 لفرنسيةمقاالت با -

 مقاالت ونصوص بالفرنسية والعربية -

 باللغة الفرنسية فصل من كتاب -

 مقاالت وكتب بالفرنسية -

 مقاالت بالفرنسية -

 قراءة بيير هادو للفلسفة اليونانية )مرجع متوافر بالعربية( -

 


