
TitleAuthorPublisher
Publish 

location

Publish 

year

1)

مفهوم الخطاب فى 

فلسفة ميشيل فوكو 

/ 

 .الزواوى, بغورة
المجلس االعلى 

 للثقافة,
  .2000 :القاهرة 

 الخولى , امين :كتاب الخير (2
دار الكتب 

 المصريه,
  .1996 :القاهره

3)
محاورات رينان 

 /الفلسفية 
 .رينان, أرتست

مطبعة دار 

 الكتب المصرية,
 .1998 :القاهرة 

4)
الفلسفة العربية 

 /مدخل جديد 

العراقي, محمد 

 .عاطف

الشركة المصرية 

 العالمية للنشر,
  .2000 :القاهرة 

5)
اإلمامية اإلثنى 

 :عشرية

ابازيد, صابر 

 .عبدة

دار الحضارة 

للطباعة و 

 النشر,

  .1999 :طنطا 

6)

مدخل إلى دراسة 

الفلسفة المعاصرة 

/ 

محمد , رشوان

 .مهران

دار الثقافة للنشر 

, والتوزيع
 .1984 :القاهرة 

 /تهافت التهافت (7
ابن رشد, أبي 

 .الوليد محمد
 .1999 :القاهرة , دار المعارف

 /تهافت التهافت (8
ابن رشد, أبي 

 .الوليد محمد
 .1999 :القاهرة , دار المعارف

9)
االشارات 

 /والتنبيهات
  .1985 :القاهرة دار المعارف, .بن سينا,البى على

10)
االشارات 

 /والتنبيهات
  .1985 :القاهرة دار المعارف, .بن سينا,البى على

11)
االشارات 

 /والتنبيهات
  .1985 :القاهرة دار المعارف, .بن سينا,البى على

12)
اإليمان والمعرفة 

 /والفلسفة

هيكل, محمد 

 .حسين
  .1983 :القاهرة دار المعارف,

13)

تاريخ الفلسفة 

االسالمية فى 

 /المشرق

الفيومى, محمد 

 .ابراهيم

دار الثقافه 

 للنشر,
 . م 1991 :القاهرة

 .1987 :القاهرة  دار المعارف, .بلدى, نجيب /ديكارت (14

15)

رسائل فلسفية 

للكندى والفارابى 

وابن باجه وابن 

 /عدى 

بدوى, 

 .عبدالرحمن
 .1983 :بيروت  دار األندلس,

 /الفكر البرى (16
كلود , ستوارس

 .ليفى

المؤسسة 

الجامعية 

للدراسات والنشر 

 والتوزيع,

لبنان, بيروت 

: 
1987.  

17)
جمهورية افالطون 

/ 
 .[ 19 --] :القاهرة  دائرة المعارف, .الحكيم, نظلة

 .1980 :القاهره  دار المعار, .ف.و.توملين, أ /فالسفة الشرق (18

19)

أعالم الفلسفة 

السياسية 

 /المعاصرة 

, دى كرسبنى

 .انطونى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
 .1988 :القاهرة 



20)
الوجود عند اخوان 

 /الصفا
 .عبدهللا,وجيه احمد

دار المعرفة 

 الجامعية,
  .1989 :االسكندرية 

21)

نماذج من الفلسفة 

المسيحية في 

 :العصر الوسيط 

حسنين, حسن 

 .حنفى

مكتبة االنجلو 

 المصرية,
 .1978 :القاهرة 

 /اشبنجلر(22
بدوى, عبد 

 .الرحمن

دار القلم للنشر 

 والتوزيع,
  .1982 :بيروت

23)
عرض تاريخى 

 /للفلسفة والعلم 
 .وولف , ا 

مطبعه لجنه 

التاليف والترجمه 

 والنشر ,

  .1944 :القاهرة 

24)
حقيقة الفلسفات 

 /اإلسالمية 
 .العشرى, جالل

الدار المصرية 

 اللبنانية,
 .1991 :القاهره 

25)
علم النفس اللغوي 

/ 

عطية, نوال 

 .محمد

المكتبة 

 االكاديمية,
 .1995 :القاهرة 

26)

ثوره النقد فى عالم 

االدب والفلسفة 

 :والسياسة

 .العراقى, عاطف
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
  .2000 :االسكندرية

27)

ثوره النقد فى عالم 

االدب والفلسفة 

 :والسياسة

 .العراقى, عاطف
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
  .2000 :االسكندرية

28)

ثوره النقد فى عالم 

االدب والفلسفة 

 :والسياسة

 .العراقى, عاطف
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
  .2000 :االسكندرية

29)
فلسفة الفن فى 

 /الفكر المعاصر 
 .إبراهيم, زكريا

دار مصر 

 للطباعة,
 .1966 :القاهرة 

 .ماكورى, جون /الوجودية (30
دار الثقافة للنشر 

, والتوزيع
 .1986 :القاهرة 

31)
فالسفة ايقظوا 

 :العلم 
 مصطفى, النشار 

دار الثقافة للنشر 

, والتوزيع 
  .1988 :القاهرة 

 /اساس القياس (32
الشافعى,ابىحامد 

 الغزالى
  .1993 :الرياض  مكتبة العبيكان ,

33)

مقاالت فلسفية 

حول القيم 

 /والحضارة

 :القاهرة , مكتبة مدبولى  اميرة حلمى, مطر

34)
نشأة الفكر الفلسفى 

 /فى اإلسالم 

النشار, على 

 .سامى
  .1971 :القاهرة  دار المعارف,

35)
نشاة الفكر الفلسفى 

 :فى االسالم 

النشار, على 

 .سامى
 :القاهرة  دارالمعارف,

 <1986 , 

1996> . 

36)
نشأة الفكر الفلسفى 

 /فى اإلسالم 

النشار, على 

 .سامى
  .1971 :القاهرة  دار المعارف,

 :فى علم الكالم (37
صبحى, أحمد 

 .محمود

مؤسسة الثقافة 

, الجامعية
 بيروت ؛

 <1992 ,

1980 ,

1985 ,

1978 ,

1969 

,1982> . 



 :فى علم الكالم (38
صبحى, أحمد 

 .محمود

مؤسسة الثقافة 

, الجامعية
 بيروت ؛

 <1992 ,

1980 ,

1985 ,

1978 ,

1969 

,1982> . 

39)

تاريخية المعرفة 

منذ االغريق حتى 

 /ابن رشد 

مطلب, مجيد 

 محمود

دار الجاحظ 

 للنشر ,
  .1980 :بغداد 

40)
جذور الفكر 

 :اإلسالمى 
 .حسن, صادق

الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
  .1997 :القاهرة 

41)
تعليقات فى كتاب 

 :بارى ارمينياس 
  .1976 :القاهرة  دار الكتب , ابن باجه

42)

كشف الظنون عن 

اسامى الكتب و 

 /الفنون 

المولى,القسطنطينى

 مصطفى بن عبد 

 هللا

دار الكتب 

 العلمية,
  .1992 :بيروت 

43)
مدرسة اإلسكندرية 

 :الفلسفية 
 .1995 :القاهرة , دار المعارف .مطصفى, النشار

44)
كتاب النفس 

 /ألرسطوطاليس
 أرسطوطاليس,

المركز القومى 

 للترجمة,
 2011 :القاهرة 

45)

تطور الفكر 

التشريعى 

االسالمى 

ومشكالت 

 /الحضارة

عبدالدايم , 

 عبدالجليل محمد

المجلس األعلى 

 للثقافة ,
 .2011 :القاهرة

46)

تطور الفكر 

التشريعى 

االسالمى 

ومشكالت 

 /الحضارة

عبدالدايم , 

 عبدالجليل محمد

المجلس األعلى 

 للثقافة ,
 .2011 :القاهرة

 /دعوة للفلسفة(47
خشبة,داود 

 .روفائيل

المركز القومى 

 للترجمة,
 .م2011 :القاهرة

 /دعوة للفلسفة(48
خشبة,داود 

 .روفائيل

المركز القومى 

 للترجمة,
 .م2011 :القاهرة

 .الجيلى , مصطفى :النظرية الروحية(49
دار النهضة 

 العربية,
 .م2015 :القاهرة

 .طاليس, أرسطو /الخطابة (50
الهيئة العامة 

 لقصور الثقافة,
 .2009 :القاهرة 

51)

المذاهب النقدية 

الحديثة مدخل 

 /فلسفى 

الكومى, محمد 

 .شبل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ,
  .2004 :القاهرة 

52)
فى مذاهب 

 :اإلسالميين 
 :القاهرة  دار المعارف ؛ .النجار, عامر

 <1995 ,

2005> . 

53)
رسائل ابن رشد 

 /الطبية 
 .ابن رشد

الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
 .[19--] :القاهرة 

 .2004 :االسكندرية  دار الوفاء, .عبدالرحمن, السيد /فى اسس الفلسفة (54

 :المنطق الرمزى (55
زيدان, محمود 

 .فهمى

دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
  .2002 :اإلسكندرية 



56)
الفلسفة فى القرن 

 /العشرين
 .اير, الفريد جولس

دار الوفاء 

 للطباعة والنشر,
  .2006 :االسكندرية

57)

التصوف 

االسالمى أصوله 

 /وتطوراته 

تركى,ابراهيم 

 .محمد

دار الوفاء لدنيا 

الطباعه والنشر 

, 

  .2007 :االسكندريه

 .زكريا, فؤاد /آفاق الفلسفة (58
دار التنوير 

, للطباعة والنشر
 .1988 :بيروت 

59)
جمهورية أفالطون 

/ 

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة و 

, النشر

  .2005 :اإلسكندرية 

60)
تاريخ الفكر 

 :الفلسفى 

ابوريان, محمد 

 .على

الهيئة المصرية 

 العلمة للكتاب,
  .1974 :القاهرة 

61)
تاريخ الفكر 

 :الفلسفي 

أبوريان, محمد 

 علي,

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .1990 :االسكندرية 

62)

فلسفة الفن عند 

سارتر وتأثير 

 /الماركسية عليها 

 .رمضان, الصباغ
دار الوفاء 

, للطباعة والنشر
 .1998 :اإلسكندرية 

63)

ابن تيمية وموقفه 

من الفكر الفلسفى 

/ 

فؤاد, عبدالفتاح 

 .احمد
  .2001 :االسكندرية دار الوفاء,

64)
ابن باجة وآراءه 

 /الفلسفية 
 .عفيفى, زينب

دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
  .2001 :االسكندرية 

65)

الفرق اإلسالمية 

وأصولها اإليمانية 

/ 

عبد الفتاح , فؤاد

 .أحمد

دار الوفاء لدنيا 

, الطباعة والنشر
  .2002 :اإلسكندرية 

66)

الفرق اإلسالمية 

وأصولها اإليمانية 

/ 

عبد الفتاح , فؤاد

 .أحمد

دار الوفاء لدنيا 

, الطباعة والنشر
  .2002 :اإلسكندرية 

67)

منطق النظرية 

العلمية المعاصرة 

وعالقتها بالواقع 

 /التجريبي 

 .عوض, عادل
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
  .2006 :األسكندرية 

68)

الفلسفة اليونانية 

من منظور 

 /معاصر

 .كيالني, مجدى
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
 .2005 :القاهرة 

69)
فى النفس والجسد 

: 

زيدان, محمود 

 .فهمى

دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
  .2004 :اإلسكندرية 

70)

التحليل النفسى 

والتحليل الفلسفى 

 /العالجى 

 .عوض, عادل
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
 .2005 :االسكندرية 

 /وليم جيمس (71
زيدان, محمود 

 .فهمى
 .2005 :االسكندرية  دار الوفاء,

72)
هرمس مثلث 

 :الحكمة 

عالء , عبد المتعال

 .الدين محمد

دار الوفاء لدينا 

, الطباعة والنشر
  .[ 2003 ] :اإلسكندرية 

 .حربى, خالد :أبو بكر الرازى (73

دار 

الوفاءلدنياالطباعة

  والنشر ,

  .2006 :األسكندرية 



74)

األسس 

اإلبستمولوجية 

لتاريخ الطب 

 :العربـى 

حربـى, خالد أحمد 

 حسنين على

دار الوفاء 

 الطباعة والنشر,
  .2006 :اإلسكندرية 

 :ُبرء ساعة (75
أبى بكر , الرازى

 .محمد بن زكريا

دار الوفاء لدنيا 

, الطباعة والنشر
  .2006 :اإلسكندرية 

 /كتاب التجارب (76
الرازي, محمد بن 

 .زكريا

دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
 .2006 :اإلسكندرية 

77)
من التراث 

 :اإلسالمي 

صابر , أبا زيد

 .عبده

دار الوفاء لدينا 

, الطباعة والنشر
  .[ 2002 ] :اإلسكندرية 

 /ما الفلسفه (78
تركى, إبراهيم 

 .محمد
  .2006 :اإلسكندرية  دار الوفاء,

79)

العالمة جمال 

الدين بن المطهر 

الحلى بين علم 

األصول وعلم 

 /الكالم 

أبازيد, صابر 

 .عبده

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر 

, 

  .2003 :األسكندرية 

 :لويس ماسينيون (80
أبا زيد, صابر 

 .عبده

دار الوفاء لدنيا 

, الطباعه والنشر
 .2004 :االسكندريه 

81)

مترجمو وشراح 

أرسطو عبر 

 /العصور 

عبد هللا, محمد 

 .فتحى

دار الوفاء لدينا 

 الطباعة والنشر,
  .2001 :اإلسكندرية 

82)

المنفعة الفردية 

عند توماس هوبز 

/ 

 .نجاح, موسى
دار الوفاء لدنيا 

, الطباعة والنشر
 .2000 :اإلسكندرية 

83)
نظريه أرسطو 

 :المنطقية 
 .خليل, ياسين

دار الوفاء لدنيا 

الطباعه والنشر 

, 

  .2006 :االسكندرية 

84)
فالسفة االسالم 

 :والصوفية 

احمد, فؤاد عبد 

 .الفتاح

دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
 .2006 :القاهرة 

85)

من نقد االستشراق 

إلى نقد االستغراب 

: 

 .الشيخ, أحمد

المركز العربي 

للدراسات 

 الغربية,

 .1999 :القاهرة 

86)
يورجن هابرماس 

/ 
 .عبدهللا, عصام

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
 .2006 :القاهرة 

87)
يورجن هابرماس 

/ 
 .عبدهللا, عصام

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
 .2006 :القاهرة 

88)
الفلسفة الخلقية عند 

 /األشاعرة 

رياض, مجدي 

 .محمد

الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 

89)
الفلسفة الخلقية عند 

 /األشاعرة 

رياض, مجدي 

 .محمد

الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 

90)
مقدمة فى المنطق 

 /الرمزى 
 .ه. بيسون, أ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
 :القاهرة 

 <1975 , 

1987> . 

91)
مقدمة فى المنطق 

 /الرمزى 
 .ه. بيسون, أ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
 :القاهرة 

 <1975 , 

1987> . 

92)

الفيلسوف 

المصري علي بن 

 :رضوان 

القاضي, احمد 

 .عرفات

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ,
  .2006 :القاهرة 



93)

الفيلسوف 

المصري علي بن 

 :رضوان 

القاضي, احمد 

 .عرفات

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ,
  .2006 :القاهرة 

94)

اإلتجاهات 

المعاصرة فى 

 /الفلسفة 

 .الديدى, عبدالفتاح
الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
 .1985 :القاهرة 

95)
نظرية الوجود عند 

 :هيجل 

, ماركيوز

 .هربرت

الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
 .1990 :القاهرة 

 .السيد, السيد نصر /الحقيقة الرمادية (96
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
  .1997 :القاهرة 

 .السيد, السيد نصر /الحقيقة الرمادية (97
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
  .1997 :القاهرة 

98)

نصوص مختارة 

من التراث 

 /الوجودى 

 .فال, جان
الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
  .1987 :القاهرة 

99)

نصوص مختارة 

من التراث 

 /الوجودى 

 .فال, جان
الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
  .1987 :القاهرة 

 :فلسفة كارل بوير (100
الخولى, يمنى 

 .طريف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
 .1989 :القاهره 

101)

نظرية النفس بين 

ابن سينا والغزالى 

/ 

جمال , سيدبى

 .رجب

الهيئة المصرية 

, العامة للكتاب
 .2000 :القاهرة 

 /كتاب فى المنطق (102
الفارابى , 

 ابوالنصر

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ,
  .1976 :القاهره 

 /كتاب فى المنطق (103
الفارابى , 

 ابوالنصر

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ,
  .1976 :القاهره 

104)

تلخيص كتاب 

أرسطوطاليس فى 

 /العبارة 

 ن رشد,ابى الوليد
مطبعة دار 

 الكتب ,
  .1978 :القاهرة 

105)

تلخيص كتاب 

ارسطوطاليس فى 

 /الجدل 

ابن رشد, 

 .ابوالوليد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
  .1980 :القاهرة 

106)

المدخل الى 

المنطق الصورى 

/ 

محمد , رشوان

 .مهران
 .1998 :القاهرة  دار قباء,

107)

آثر إبن رشد فى 

فلسفة العصور 

 /الوسطى 

زينب , الخضرى

 .محمود

دار قباء للطباعة 

, والنشر
  .1998 :القاهرة 

108)

ابن متوية وآراؤه 

الكالمية والفلسفية 

/ 

 .مراد, سعيد
مكتبة األنجلو 

 المصرية ,
  .1991 :القاهرة 

109)

الحصاد الفلسفى 

للقرن العشرين 

وبحوث فلسفية 

 /أخرى 

/ أبو السعود

 .عطيات

منشأة المعارف 

جالل حزى 

 وشركاه ,

  .2002 :األسكندرية 

 /تمهيد للفلسفة (110
زقزوق, محمود 

 .حمدى
 .1994 :القاهرة , دار المعارف

111)

دراسات فلسفية 

لعبقريات إسالمية 

/ 

مراد, بركات 

 .محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية,
 .2006 :القاهرة 



112)

مالحظات على 

المدرسة الفلسفية 

 /فى االسالم 

محمد , الفيومى

 .ابراهيم

مكتبة االنجلو 

, المصرية
 .1979 :القاهرة 

113)
العقل الفلسفي في 

 /اإلسالم 
 .العراقي, عاطف

مكتبة االنجلو 

 المصرية,
 .1993 :القاهرة 

114)
نظرية السعادة عند 

 /فالسفة اإلسالم 
 .مراد, سعيد

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانية 

 واالجتماعية,

  .2001 :القاهرة 

115)

معالم الفكر 

الفلسفى فى 

العصور الوسطى 

: 

 .عبده, فراج
مكتبة االنجلو 

 المصرية,
 .1969 :القاهرة 

 .حنفى, حسن /دراسات فلسفية (116
مكتبة االنجلو 

 المصرية ,
  .1988 :القاهرة 

117)

نظرية المعرفة 

عند ابن رشد 

وتأويلها لدى 

 /توماس األكوينى 

 .قاسم, محمود
مكتبة األنجلو 

 المصرية,
 .[ 199- ] :القاهرة 

 /نحو فلسفة علمية (118
زكى , محمود

 .نجيب

مكتبة األنجلو 

, المصرية
 .1980 :القاهرة 

119)
دراسات فى علم 

 /الجمال 

مجاهد, مجاهد عبد 

 .المنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية,
 .1980 :القاهرة 

120)
مدخل إلى الفكر 

 /الفلسفى 

بوخينسكى, 

 جوزيف

مكتبة االنجلو 

 المصرية ,
  .1980 :القاهرة 

121)

المفكرون من 

سقراط الى سارتر 

/ 

 .توماس, هنرى
مكتبة االنجلو 

 المصرية,
 .1970 :القاهرة 

122)
اهداف الفلسفه 

 :االسالميه

عبد ,االنصارى

الدايم ابو العطا 

 البقرى

دار فوزى 

 للطباعه ,
  .[ 19 - ] :القاهره 

 :مدخل الى الفلسفة(123
مجاهد, مجاهد 

 .عبدالمنعم

مكتبة االنجلو 

 المصرية,
  .1986 :القاهرة

124)

تأمالت فى الفلسفة 

الحديثة 

 /والمعاصرة 

بيصار, محمد عبد 

 .الرحمن

مكتبة األنجلو 

 المصرية,
  .1972 :القاهرة 

125)
حوار االديان فى 

 /االندلس 

القرطبى ,أبى 

 .العباس

مدبولى الصغير 

, 
  .2003 :القاهرة 

126)
فلسفة الدين عند 

 /جوازيا رويس 
 .2004 :القاهرة  مركز الكتاب, .األنصاري, احمد

127)
الفلسفة الطبيعية 

 /عند ابن سينا 

محمد , العراقى

 .عاطف
 .1983 :القاهرة , دار المعارف



128)
تاريخ الفلسفة 

 /الحديثة 
 :القاهرة , دار المعارف .كرم, يوسف

 <1952 ,

1964 ,

1966 ,

1969 ,

1977 ,

1979 ,

1986 ,

1990 ,

1995 ,

1996 ,

2000 ,

2009> . 

129)
المنهج الجدلى عند 

 /هيجل 

امام, امام 

 .عبدالفتاح
 .1985 :القاهرة  دار المعارف,

 [ 1994 ] :القاهرة  دار المعارف, .ف. و. توملين, أ /فالسفة الشرق (130

 .1981 :القاهرة , دار المعارف .عبده, عيسى /حقيقة اإلنسان (131

 .1988 :القاهرة  دار المعارف, .عيسى, عبده /حقيقة اإلنسان (132

 .1981 :القاهرة , دار المعارف .عبده, عيسى /حقيقة اإلنسان (133

134)

المنهج الفلسفى بين 

الغزالى وديكارت 

/ 

محمود , زقزوق

 .حمدى
 .1998 :القاهرة , دار المعارف

135)

دالالت المصطلح 

فى التصوف 

 / الفلسفى 

ياسين, إبراهيم 

 .إبراهيم محمد
  .1999  :القاهرة   دار المعارف,

136)
نظرية العلم 

 :األرسطية 
  .1995 :القاهرة , دار المعارف .مصطفى, النشار

137)
مذاهب فالسفة 

 /المشرق 
 .1999 :القاهرة  دار المعارف, .عاطف, العراقى

138)

تجديد فى المذاهب 

الفلسفية والكالمية 

/ 

 .1993 :القاهرة  دار المعارف, .العراقي, عاطف

139)
فلسفة هانز 

 /ريشنباخ 
 .1994 :القاهرة , دار المعارف .على, حسين

140)
النزعة العقلية فى 

 /فلسفة ابن رشد 
 :القاهرة  دار المعارف, .عاطف, العراقى

 <1993 - 

1995> . 

141)

المجتمع المثالى 

فى الفكر الفلسفى 

وموقف اإلسالم 

 /منه 

المسير, محمد سيد 

 أحمد
  .1989 :القاهرة  دار المعارف ,

142)
ثورة العقل فى 

 /الفلسفة العربية

العراقي, محمد 

 .عاطف
  .1975 :القاهرة دار المعارف,

143)

تاريخ الفلسفة 

االسالمية فى 

 /المغرب

الفيومى, محمد 

 .ابراهيم

دار المعارف 

 للنشر,
 .1992 :القاهرة 

144)
المنهج النقدى فى 

 /فلسفة ابن رشد 
 .1995 :القاهرة  دار المعارف, .عاطف, العراقى

 /تمهيد للفلسفة (145
زقزوق, محمود 

 .حمدى
 .1994 :القاهرة , دار المعارف

146)

موسوعة أعالم 

الفلسفة العرب 

 /واالجانب 

دار الكتب 

 العلمية ,
  .1992 :بيروت 



147)

الفيلسوف ابن رشد 

ومستقبل الثقافة 

 :العربية 

  .2000 :القاهرة  دار الرشاد, .العراقي, عاطف

148)

الفلسفة العربية 

والطريق الى 

 :المستقبل 

 .1999 :القاهرة  دار الرشاد, .العراقى , عاطف

149)
األصول الفلسفية 

 /للتربية 
 .كريم, محمد أحمد

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .2007 :االسكندرية 

150)
مدخل الى الفلسفة 

/ 
 .قاسم, محمد محمد

دار المعرفة 

 الجامعية,
  .2008 :االسكندرية 

151)
نظريات المنطق 

 :الرمزي 
 .قاسم, محمد محمد

دار المعرفة 

 الجامعية,
  .1990 :اإلسكندرية 

152)
مدخل إلى الفكر 

 /الفلسفي 

بوخينسكي, 

 .جوزيف

دار الفكر 

 العربى,
 .1996 :القاهرة 

153)

في العودة للتجسد 

بين االعتقاد 

 /والفلسفة والعلم 

 .عبيد, رءوف
دار الكتاب 

, العربي
 .1987 :القاهره 

 /مع الفيلسوف (154
الفندى, محمد 

 .ثابت

دار المعرفة 

 الجامعية,
  .1989 :القاهرة 

155)
المدخل إلى فلسفة 

 /العلوم 
 .قاسم, محمد محمد

دار المعرفة 

 الجامعية,
  .2006 :اإلسكندرية 

156)
دراسة )ابن رشد 

  /(نقدية معاصرة

األلوسى, حسام 

 .محى الدين

دار الخلود 

 للتراث ,
  .2006 :القاهرة 

 :فلسفة العقل (157
عبدالستار , الراوى

 .عزالدين

دار الخلود 

, للتراث
  .2005 :القاهرة 

 قاسم, محمد محمد :برتراند رسل (158
دار المعرفة 

 الجامعية,

 [االسكندرية]

: 
2003.  

159)
مدخل الى 

 :الميتافيزيقا 

إمام, إمام 

 .عبدالفتاح

نهضة مصر 

للطباعة والنشر 

 والتوزيع,

 .2005 :القاهرة 

160)
التفلسف اإلسالمى 

: 

عبدالقادر, محمد 

 .أحمد

دار المعرفة 

 الجامعية,
  .2008 :اإلسكندرية 

161)

المجتمع المثالى 

فى الفكر الفلسفى 

وموقف اإلسالم 

 /منه 

المسير, محمد سيد 

 أحمد
  .1989 :القاهرة  دار المعارف ,

162)
الفلسفة السياسية 

 :اليوم 

دوال كامبانى, 

 .كريستيان

عين للدراسات 

والبحوث 

اإلنسانية 

 واإلجتماعية,

  .2003 :الجيزة 

163)
األيديولوجيا 

 /وفلسفة الحضارة

, خليفة

 .عبدالرحمن

مكتبة بستان 

, المعرفة
  .2005 :كفر الداور

164)
فلسفة التربية عند 

 /ابن سينا 

النقيب, عبد 

, الرحمن

دار الثقافة 

 للطباعة والنشر,
 .1984 :القاهرة 

165)
الميتافيزيقا في 

 /فلسفة ابن طفيل 
 .1997 :القاهرة  دار المعارف, .العراقى, عاطف

166)
مذاهب فالسفة 

 /المشرق 
 .1999 :القاهرة  دار المعارف, .عاطف, العراقى

167)
مصر فى عصر 

 :الرومان 

عبد هللا, الحسين 

 .أحمد

عين للدراسات 

والبحوث 

اإلنسانية 

 واإلجتماعية,

  .2007 :القاهرة 



168)
األصول الشرقية 

 /للعلم اليونانى 

محمد, محمود 

 .محمد على

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانية 

, واالجتماعية

 .1998 :القاهرة 

 /جماليات الفنون (169
بسطاويسي, 

 .رمضان

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
  .1998 :القاهرة 

170)
علم الكالم 

 /ومدارسه 
 عون, فيصل بدير

مكتبة االنجلو 

 المصرية ,
  .2008 :القاهرة 

171)
القضايا المعاصرة 

 /في الفلسفة 
 .الديدي, عبدالفتاح

مكتبة االنجلو 

 المصرية,
 .1967 :القاهرة 

172)
الوجودية فلسفة 

 /الوهم اإلنسانى 

محمد , الفيومى

 .إبراهيم

مكتبة األنجلو 

 المصرية,
 .1983 :القاهرة 

 .و.دافيد , مارسيل :فلسفة التقدم (173
مكتبة األنجلو 

, المصرية
  .1978 :القاهرة 

174)
فلسفة التاريخ عند 

 /ابن خلدون 

الخضيري, زينب 

 .محمود

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع,
 .2007 :القاهرة 

  .1990 :القاهرة  الدار الشرقية , عبدالمنعم, الحفنى :المعجم الفلسفى (175

176)
اساس االستقراء 

 /ودراسة منطقية 
 .الشوليي, جول

دار الكتاب 

 الحديث,
 .2002 :القاهرة 

 .بالنشيى, روبير /االستدالل (177
دار الكتاب 

 الحديث,
 .2009 :القاهرة 

178)

األخالق 

اإلجتماعية عند 

 /برتراند رسل 

 .األنصاري, أحمد
مركز الكتاب 

 للنشر,
 .2003 :القاهرة 

179)

اإلستشراق 

الفرنسى واألدب 

 /العربى 

 .أحمد, درويش
دار غريب 

 للطباعة والنشر,
 .2004 :القاهرة 

180)
االستقراء والمنهج 

 /العلمى 
 :بيروت  منشأة المعارف ؛ .زيدان, محمود

 <1966 - 

2003 > 

181)
أسس المنطق 

 :الصوري 

محمد, ماهر عبد 

 .القادر

دار المعرفة 

, الجامعية
 .1997 :القاهرة 

182)

األسس 

الميتافيزيفية للعلم 

/ 

 .على, حسين

دار قباء للطباعة 

والنشر والتوزيع 

, 

  .2003 :القاهرة 

183)
أضواء علي 

 /الفلسفة الديكارتية

جعفر, عبد 

 .الوهاب

دار الوفاء لدينا 

 الطباعة والنشر,
  .2004 :اإلسكندرية

 /تاريخ الفالسفة (184
عبد هللا , المصري

 .حسين
  .1884 :قسطنطينية , مطبعة الجوائب

185)
تاريخ الفلسفة 

 /بنظرة عالمية 
 .ياسبرز, كارل

دار الثقافة 

, للطباعة والنشر
 .1994 :القاهرة 

186)

دراسات فى 

الفلسفة الحديثة 

 /والمعاصرة 

 .عبدالحفيظ, محمد
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
 .2005 :اإلسكندرية 

187)

االستقراء العلمى 

والقواعد الطبيعية 

/ 

 روبير, بالنشى
دار الكتاب 

 الحديث,
  .2003 :القاهرة 

188)
فلسفة الموت عند 

 /الصوفية 

تركى, محمد 

 .إبراهيم

دار البشير للثقافة 

, والعلوم
 .2003 :القاهرة 

189)
الفلسفة والنزعة 

 :اإلنسانية 

عبد الحفيظ, 

 .محمد

دار الوفاء لدينا 

 الطباعة والنشر,
  .2006 :اإلسكندرية 



190)
الفلسفة فى القرن 

 /العشرين 
 .ألفريد جولس, آير

دار الوفاء لدنيا 

, الطباعة والنشر
  .2006 :اإلسكندرية 

191)
الجمعية الفلسفية 

 /المصرية 
 .الغنيمي, أبوالوفا

مركز الكتاب 

, للنشر
 .1992 :القاهرة 

192)
علم الجمال 

 /وقضاياه 

خضر, هالة 

 .محجوب

دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر,
 .2006 :اإلسكندرية 

 .القطاوي, عبد هللا /الشعر والفلسفة (193

دار غريب 

للطباعة والنشر 

 والتوزيع,

  .1995 :القاهرة 

194)

الفرق والجماعات 

الدينية في الوطن 

العربي قديما 

 /وحديثا 

 .مراد, سعيد

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانية 

 واالجتماعية,

 .2007 :القاهرة 

 /تمهيد للفلسفة (195
زقزوق, محمود 

 .حمدى
 .1994 :القاهرة , دار المعارف

196)
نظرية العلم 

 :اآلرسطية 
  .1995 :القاهرة  دار المعارف, .النشار, مصطفى

197)
فلسفة الفن فى 

 /الفكر المعاصر 
 .إبراهيم, زكريا

دار مصر 

 للطباعة,
 .1966 :القاهرة 

198)

أروع ما قال 

الفالسفة والحكماء 

 /والمشاهير 

 :القاهرة  مكتبة معروف , .فتحى, مصطفى

199)
الفلسفة أنواعها 

 /ومشكالتها 
  .1997 :القاهرة  مكتبة مصر, .ميد, هنتر

 .طلب, حسن :أصل الفلسفة (200

عين للدراسات 

والبحوث 

 االنسانية,

 .2003  :[. م. د ]

201)
نظرية السعادة عند 

 /فالسفة االسالم
 .مراد, سعيد

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانية 

 واالجتماعية,

  .2001 :القاهرة

202)
الفكر السياسى عند 

 /المعتزلة 
 .1996 :القاهرة  دار المعارف, .محسن, نجاح

 [ 1994 ] :القاهرة  دار المعارف, .ف. و. توملين, أ /فالسفة الشرق (203

204)
الشخصيات 

 /االسالمية 

الحبانى, محمد 

 .عزيز 
  .1983 :القاهرة  دار المعارف,

205)

التأمل واإلبداع فى 

فلسفة أفلوطين 

 /الجمالية

عزت, ناهد نصر 

 .الدين
  .2008 :األسكندرية  مكتبة البستان ,

206)

دالالت المصطلح 

فى التصوف 

 / الفلسفى 

ياسين, إبراهيم 

 .إبراهيم محمد
  .1999  :القاهرة   دار المعارف,

 .1994 :القاهرة , دار المعارف .رجب, محمود /فلسفة المرآة (207

208)
مذاهب فالسفة 

 /المشرق 
 .1999 :القاهرة  دار المعارف, .عاطف, العراقى

209)

تجديد فى المذاهب 

الفلسفية والكالمية 

/ 

 .1993 :القاهرة  دار المعارف, .العراقي, عاطف



210)

الروح في 

دراسات المتكلمين 

 /والفالسفة 

المسير, محمد سيد 

 .أحمد
  .1988 :القاهرة  دار المعارف,

211)

المجتمع المثالى 

فى الفكر الفلسفى 

وموقف اإلسالم 

 /منه 

المسير, محمد سيد 

 أحمد
  .1989 :القاهرة  دار المعارف ,

212)
الخوارج عقيدة 

 /وفكراً وفلسفة 
  .1986 :القاهرة , دار المعارف .عامر, النجار

213)
فى مذاهب 

 :اإلسالميين 
 :القاهرة  دار المعارف ؛ .النجار, عامر

 <1995 ,

2005> . 

214)

الشيعة والسنة 

وإختالفات الفقه 

 /والفكر والتاريخ 

 .2004 :القاهرة  دار المعارف, .البنا, رجب

215)
فى الفكر الدينى 

 /الجاهلى 

الفيومى,محمد 

 ابراهيم
  .1983 :القاهرة  دار المعارف ,

216)
علم الكالم 

 /ومدارسة
 .عون, فيصل بدير

مكتبة االنجلو 

 المصرية,
  .2008 :القاهرة 

217)
علم الكالم 

 /ومدارسة
 .عون, فيصل بدير

مكتبة االنجلو 

 المصرية,
  .2008 :القاهرة 

 .مارتن, هيدجر /نداء الحقيقة (218
دار الثقافة 

, للطباعة والنشر
 :القاهرة 

 <1977 ,

2010> . 

 .اسالم, عزمى /جون لوك(219
الهيئه المصرية 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة

 .اسالم, عزمى /جون لوك(220
الهيئه المصرية 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة


