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 برنامج خريطة املعرفة البشرية

 لعلوم العقلية والطبيعية واإلنسانية واالجتماعيةلاسرتاتيجية للتحصيل التكاملي خطة 
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زانٌيفٌتسميةٌبعضهاٌ"علوما"ٌوتغاضيناٌعماٌينضويٌحتتٌالعلومٌ،ٌجتوٌ نٌعلماٌومبحثاٌووعشٌرٌثالثةغطيٌيٌوواألمهاتٌاملتميزة.ٌوهٌنوعيةالكتبٌال؛ٌمنٌكتاابٌٌ(510ٌٌ)ٌيضمٌ ؛ٌعلميٌ ٌبرانمجٌ :خريطة املعرفة البشرية/ربنامجهذا ال •
ٌكماٌأنناٌسكتناٌعنٌمولوجيا(ٌنظراٌألنهٌاببٌمنٌالفيزايءزٌومنٌأبوابٌجزئية.ٌفمثالٌذكرانٌعلمٌالفيزايءٌوملٌنذكرٌعلمٌالكونياتٌ)الكٌو ٌكـٌ. علمٌاإلدارةٌمثالٌألنٌكثرياٌمنٌأفكارهاٌمنضويةٌيفٌٌ-3الطبٌوٌ-2اهلندسةٌوٌ-1العلومٌالتطبيقية

ٌكويين!ٌوهذاٌالربانمجٌالتعشرٌسنواتانتهىٌيفٌأقلٌمنٌأيضاٌلتضاعفٌالربانمجٌعشرٌمراتٌعلىٌاألقلٌوملاٌٌوتطبيقاهتاٌ.ٌولوٌأنناٌأردانٌاحلديثٌعنٌأبوابٌالعلومالعلومٌاالجتماعيةٌعلىٌالتوايلٌ-3األحياءٌوٌ-2علومٌالفيزايءٌوٌ-1أبوابٌ
ٌحماوالٌ ٌكتابٌ ٌٌ،ٌواثلثاٌ ءٌالنقاشاتٌفيهياقٌتطورٌهذاٌالعلمٌوازدايدٌثرالسٌخٌ ر  ٌؤٌ يٌـ ٌكتابٌ ٌٌيبتعدٌعنٌالتعقيد،ٌمثٌاثنياٌ ٌمتهيديٌ ٌلكلٌعلمٌمدخلٌ ٌأوالٌ ٌ.ٌحبيثٌيكونٌ فتنظرياٌ ٌ-3ٌفتارخياٌ ٌ-2ٌمتهيداٌ ٌ-1:الثالثيةٌةيتبىنٌالطريق ٌحلٌ ٌيفٌفلسفةٌاحلقلٌاملعين 
جمعناٌأنفعٌماٌفٌ،لعدمٌتوافرٌاألنسبٌعلىٌالشبكةٌدائماٌاختيارٌالكتبٌ-2زانٌأيضاٌيفٌ؛ٌوجتوٌ وترتيباٌ ٌتقسيماٌ ٌمتعددةٌ ٌوترتيبهاٌلوجودٌإمكاانتٌ ٌتقسيمٌالعلومٌ-1زانٌيفٌ.ٌهذاٌوقدٌجتوٌ لديهٌواإلمكاانتٌاملستقبليةٌالعميقةٌفيهٌاإلشكاالتٌ 

ٌهذهٌالكتبٌفيماٌلوٌتوافرٌ.ٌةٌوالواقعيةٌوذاتٌاملراميٌاإلنسانيةٌواخلرييةٌللبشريةنيالعقالٌونعرفٌأنهٌمتاحٌابلعربيةٌعلىٌالشبكةٌمنٌالكتبٌالواضحةٌ .منهاٌيفٌإصداراتٌقادمةأفضلٌونعتزمٌحتديث 
ٌوتنويريٌ ٌ،هدفنيٌيهدفٌهذاٌالدليلٌوالربانمجٌالبنائيٌالتكويينٌإىلٌٌ:ربنامجهدف ال • ٌ:حتريري 

ٌوالسياقيةٌالفرديةٌوالقوميةٌاألفهامٌوتعددٌ-4ٌ،امتدادهٌعربٌالزمانٌوعظمةٌ-3ٌ،هٌ تٌ كثرٌ ٌٌوتعق دٌ ٌ-2ٌ،الوجودٌةٌ عٌ أوٌاألكادمييةٌاحملصورة(ٌلسٌ ٌاأليديولوجيةالضيقةٌ)املذهبيةٌأوٌٌهٌ تٌ قوقعٌ ٌ-1ٌالعريبٌمن:باحثٌالٌإخراجأماٌالتحريريٌفهوٌ (أ
 يفٌاستيعابه.ٌ

 ،"،ٌوهوٌكذبٌصريحكأنٌنقولٌ"الصنيٌاليومٌأصغرٌمنٌالياابنٌسكاانٌ ٌٌٌأوالٌ ٌكذابٌابلقصدٌواالقرتاففإماٌأنٌيكونٌٌٌ-1يفٌفهمٌالعاملٌواجتنابٌالكذب.ٌوالكذبٌعلىٌحنوين:ٌواحلقيقةٌٌيٌالصدقحتر ٌ فهوٌوأماٌالتنويريٌ (ب
ٌكقولٌالعاريٌمنٌأهلٌقبائلٌاألمازونٌللباحثٌالذيٌحياورهٌ"إنٌ ٌاحلقيقةعنٌطلبٌأوٌالتعاميٌكذابٌابلتخاذلٌأوٌأنٌيكونٌٌٌ-2ٌٌ عنٌالطائراتٌٌهذاٌاألمازون ٌ ٌدريي ٌٌ"،ٌومايفٌالعاملٌسالحاٌ ٌةٌ حربيٌ ٌقوةٌ ٌعظمٌ ناٌيفٌهذاٌالزمانٌأقبيلتٌ ٌاثنيا

ٌعنٌالبحثٌواالستقصاءٌوانزوىٌيفٌجنٌ   يفٌاالجتناب!ٌٌوأعسرٌ ٌخفاءٌ ٌمنٌاألدغال!ٌوهذاٌالنوعٌمنٌالكذبٌأشدٌ ٌي ٌ قصٌ ٌبٌ والصواريخٌإالٌأنهٌق ص ر 
ٌكيفيةٌ ٌخريطةٌ ٌعٌ ب ٌتتٌ منٌهناٌتٌـ ٌٌٌٌٌ لإلنسانٌٌ-5ٌسلوكاٌبيئيا ٌتطورايٌ ٌللكائنٌاحليٌ-4ٌبيولوجياٌ ٌللخليةٌ-3ٌكيميائياٌ ٌٌللجزيءٌ-2ٌفيزايئياٌ ٌالذرةٌ-1منٌٌ"سلسلةٌالوجودٌالكربى"،ٌأيٌالكونٌمنوٌ ٌاملعرفةٌالبشريةٌيفٌهذاٌالربانمج

وفكرايٌ ٌالدماغي يا ٌبيئالعامٌسياقٌالكل ٌيفٌٌٌ(واألداينٌواأليدولوجياتٌقواننيالٌوواألخالقياتٌفنونٌالٌواآلدابٌاحلياةٌاليوميةٌٌوللثقافةٌ)املؤل  فةٌبنيٌٌ-7ٌتنظيمياٌ (ٌوالرموزٌةسلطالٌوٌ)الثروةٌأببعادٌ ٌدٌ تحد ٌ املٌ ٌلالجتماعٌالبشريٌ-6 نفسياٌ 
ٌٌج..ٌهذاٌوخيتصٌبدراسةٌهذهٌالظواهرٌمجلةٌالكتبٌاملذكورةٌيفٌهذاٌالربانماجملهولةٌوجودايٌ املعلومةٌأوٌللكونٌوحدودهٌٌ-8ٌاٌ اترخيٌو

ٌ.-اخلريطةٌأدانهكماٌستجدون ٌمفصالٌبعدٌعرضٌ-ٌكحدٌأعلىٌللمتفرغنيٌلهسنواتٌٌ ٌمخسميكنٌاستيعابٌمجيعٌالكتبٌيفٌالربانمجٌخاللٌٌاحلد األعلى للربنامج:

مدخلٌٌٌ:التايلٌعلىٌالرتتيب؛ٌفليدرسٌالكتبٌالثمانيةٌ[العقليةٌوالطبيعيةٌواالجتماعيةٌواإلنسانية]والذيٌيشملٌأكربٌنطاقٌمنٌأركانٌالعلومٌٌ؛األدىنٌمنٌالربانمجٌاحلدٌ ٌويريدٌ ،ٌنٌاستيعابٌمجيعٌالكتبعمنشغالٌمنٌكانٌٌ:احلد األدنى للربنامج* 
ٌكتاب:ٌمنطقٌالطبيعيللومدخل2ٌٌ.سبايرٌفريدٌلــٌ-البشريةٌومستقبلٌالكبريٌالتاريخٌكتاب:1،ٌكونللتاريخٌال ٌكتاب:ٌمدخلٌلبنيةٌالعلمٌالطبيعٌو3ٌبويلٌٌ-ٌخمتصرٌدليل:ٌالنقديٌالتفكري، ٌاجلميلةٌاألسسٌحولٌفيهاٌنطوفٌجولة:ٌاملبادئي،

ٌكتاب:مدخلٌللفلسفةٌو4ٌاجنريٌٌاناتيلٌ-ٌللعلم ٌكتابومدخلٌللمنهجيةٌالعلمية5ٌٌٌميدٌنرتهلٌ-ومشكالهتاٌأنواعهاٌالفلسفةٌ، ٌكتاب:ٌمدخلٌلألخالٌو6ٌٌريشنباخلٌ-ٌالعلميةٌالفلسفةٌنشأةٌ:، مدخلٌٌو 7 ٌليلىٌولياملٌ-ٌاألخالقٌعلمٌيفٌمقدمةق،
ٌكتاب:ٌللفن ٌكتاب:مدخلٌللعلومٌاالجتماعيةٌو8ٌإبراهيمٌزكرايلٌ-ٌالفنٌمشكلة، ٌكتاب:ٌمدخلٌللتاريخٌالكونكانٌالٌيقوىٌإالٌعلىٌكتابٌواحدٌالٌأكثر،ٌفننصحهٌبـٌٌنٌ أماٌمٌ ٌ.غدنزٌألنتونٌ-ٌاالجتماعٌعلمٌ، ٌ-البشريةٌومستقبلٌالكبريٌالتاريخ،

ٌسباير.ٌلــٌفريد

 لتحميله بالنقر على عنوان الكتاب PDFصيغة بمتاحة على الشبكة الكتب مجيع 
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 ــعلمالــ ـةفلــسفــ            |                    علمالـــ ــاريختـــ                                     |                        مدخل العلم                            |                      العلم                                             

 ُمجمل العلوم الــعــــقـــلــيــة   (1)    
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 املنطق علم

 خمتصر دليل النقدي: التفكري

 كمب - بويل -
 املنطق وتارخيه من أرسطو إىل رسل

 روبري بالنشي _

 املنطق لنظرية املعاصر التطور

 القادر عبد ماهر _

 الصوري املنطق إىل مدخل

 مهران حممد _

 الـحجاج نـظريـات تــاريــخ 

 جيل جوتييه –فليب بروتون  _

  للعامل املنطقي البناء

 كارنابرودولف  _
 الرمزي املنطق نظريات

 قاسم حممد

 الرياضيات علم 2

 حياتنا يف الرياضيات

 زالتكاشبورير _

 القدمية حتى عصر الكمبيوتر احلضارات من العدد

 ماكليش جون -

 أصــول الـــريــاضـــيات

 (2)ج  (1برتراند راسل  )ج _
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 الفلسفة

 

1 

 

 

البنية العامة 

 للفلسفة

 

 ومشكالتها أنواعها الفلسفة

 ميد هنرت _

 تارناس ريتشارد _  الـغـربـي الـعـقـل آالم
 إعادة البناء يف الفلسفة

 جون ديوي _

 رايت كلي وليم _ تاريخ الفلسفة احلديثة

 إبستيمولوجيا 2

 نظرية املعرفة واملوقف الطبيعي لإلنسان

 فؤاد زكريا -                          

 األطر االجتماعية للمعرفة

 غورفيتش _

 جيـجيل جاران – لـقـعـال

   الالندأندريه  – رـيـايـمعـوال لـقـعـال

 إيفور ليكلريك -ميتـافيزيقا وايـتــهد أرثر لفجوي _ سلسلة الوجود الكربى إمام الفتاح عبد إمام _ امليتافيزيقا إىل مدخل ميتافيزيقا 3
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 علم األخالق

 األخالق علم يف مقدمة

 ليلى وليام _

 ةـريـشـالب متعـال تطور

 كورنريخ شارل - 

 اجملتمع البشري يف األخالق والسياسة

 راسل برتراند _ 

 كريتز بول – اإلنسانية أخالقيات:  احملرمة الفاكهة

 علم اجلمال 5

 الــفن مــشكلــة

 إبراهيم زكريا _

 تاريخـال عرب مجتمعـوال الفن

 (2ج)   (1ج)   هاوزر أرنولد_

 كخبــرة الــفــن

 ديوي جون _

http://mktba22.blogspot.com/2017/05/blog-post_42.html
http://mktba22.blogspot.com/2017/05/blog-post_42.html
http://www.4shared.com/office/ea9V6N3Qba/4_-.html
http://www.4shared.com/office/ea9V6N3Qba/4_-.html
http://www.4shared.com/office/mmETP-Mwba/5___-__.html
http://www.4shared.com/office/mmETP-Mwba/5___-__.html
http://www.4shared.com/office/TSPqe2Fnba/2___-_.html
http://www.4shared.com/office/TSPqe2Fnba/2___-_.html
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/03/blog-post_6675.html
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/03/blog-post_6675.html
http://www.books4arab.com/2016/02/pdf_109.html
http://www.books4arab.com/2016/02/pdf_109.html
http://www.4shared.com/office/iV0NpRfGce/3__-__.html
http://www.4shared.com/office/iV0NpRfGce/3__-__.html
http://www.4shared.com/office/f61IlqeVce/6__-.html
http://www.4shared.com/office/f61IlqeVce/6__-.html
https://archive.org/details/251251
https://archive.org/details/251251
http://www.4shared.com/office/DeJq1OV5ce/8__1__-__.html
http://www.4shared.com/office/DeJq1OV5ce/8__1__-__.html
http://www.4shared.com/office/N-N__zlmce/8_2___-_____2_.html
http://www.4shared.com/office/PTXv4_qQce/9__-_.html
http://www.4shared.com/office/PTXv4_qQce/9__-_.html
https://www.alkottob.com/book/2251/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
http://www.4shared.com/office/ZQlXfcOnba/12___-_.html
http://www.4shared.com/office/ZQlXfcOnba/12___-_.html
http://www.4shared.com/office/zm_ZlViFce/11__-__.html
https://archive.org/details/nadharayat_al-maarefa_wa_al-mawqef_al-tabeai
https://archive.org/details/nadharayat_al-maarefa_wa_al-mawqef_al-tabeai
http://www.4shared.com/office/N0J68BARba/14___-__.html
http://www.4shared.com/office/N0J68BARba/14___-__.html
https://www.alkottob.com/book/25030/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84.html
https://www.kutub-pdf.net/book/2824-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.4shared.com/office/u0e_5JRQba/16__-___.html
http://www.4shared.com/office/B42-jCRUce/17__-.html
http://www.4shared.com/office/Z7QV_Oh8ba/18_-.html
http://www.4shared.com/office/3w40n8OVce/19___-_.html
http://www.4shared.com/office/3w40n8OVce/19___-_.html
https://up.top4top.net/downloadf-261yt9v1-pdf.html
https://up.top4top.net/downloadf-261yt9v1-pdf.html
http://www.4shared.com/office/wTma3Wl6ce/21____-_.html
http://www.4shared.com/office/wTma3Wl6ce/21____-_.html
http://www.4shared.com/office/E-bbdcmnba/22______.html
http://www.4shared.com/office/HHwme3EDba/23_-_.html
http://www.4shared.com/office/HHwme3EDba/23_-_.html
http://www.4shared.com/office/gL8OA81Yce/24___-_-_.html
http://www.4shared.com/office/JDHyw1Xbce/24___-_-_.html
http://www.4shared.com/office/EYj4fVPDce/25_-_.html
http://www.4shared.com/office/EYj4fVPDce/25_-_.html
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 الـــــــعلم فلـــسفــــة                 |                   الــــــعلم تــــــاريخ                              |                                   مدخل العلم                                   |            العلم                                     

 (     ُمجمل العلوم الــطبيعية2)  

4 
 العامة الِبنية

 الطبيعية للعلوم

  للعلم اجلميلة األسس حول فيها نطوف جولة: املبادئ

 انـجري ناتالي -
 الـعـلـم تــــاريـخ

 (2ج( )1ج)  غريبني جون

 العلمية الفلسفة نشأة

 ريشنباخ _

 معاصرة مقدمة: العلم فلسفة

  الـخوارق وادعاء الـزائف الـعلم روزنربج أليكس _

 جوناثان مسيث -

 الفيزياء علم 5

 الذاتي التعليم دليل الفيزياء: أسرار كشف

   جيبلسكو ستان _

 تطور علم الطبيعة

 ألربت آينشتاين _

مدخل إىل فلسفة العلوم: األسس الفلسفية 

 للفيزياء

 رودلف كارناب _

 الكيمياء علم 6

 الكيمياء روعة

 كوب وكاثي فيرتوف مونيت _

 إبداعات النار: تاريخ الكيمياء

 كاتي كوب و هارولد جولد وايت _

 كيمياء البيئة: نظرة شاملة

 غاري و.فان لون ستيفن ج.ديف _

 األحياء علم 7

 البيولوجيا علم هو هذا

 ماير إرنست _

 الطبيعي التاريخ يف تأمالت: داروين زمن منذ

 جوولد ستيفن -

 الكربى واألسئلة التطور

 دافيد ستاموس_

 التقنية 8

 التكنولوجيا خدعة

 الول جاك _

 دافيد الندز – قيود بال بروميثيوس

 اإلنسان – اآللة حالة

 سارويتز -برادن اللنيب 
  _17 القرن منذ واإلنسان التكنولوجيا وسلطة قوة اآللــة:

 بوكانان إيـه آر

https://up.top4top.net/downloadf-515o3hqc1-pdf.html
https://up.top4top.net/downloadf-515o3hqc1-pdf.html
http://www.4shared.com/office/9YHS-32Rba/30___-__.html
http://www.4shared.com/office/9YHS-32Rba/30___-__.html
http://www.4shared.com/office/Mv-G26Zzce/31___-__.html
http://www.4shared.com/office/Mv-G26Zzce/31___-__.html
http://www.4shared.com/office/CphV_Ch8ba/32__.html
http://www.4shared.com/office/CphV_Ch8ba/32__.html
http://www.4shared.com/office/CphV_Ch8ba/32__.html
http://www.4shared.com/office/sXMvVeb4ba/33_-_____.html
http://www.4shared.com/office/sXMvVeb4ba/33_-_____.html
http://aldhiaa.com/arabic/magazine/aalam_almaarifa/266.pdf
http://www.4shared.com/office/umEDCcttce/35_-______.html
http://www.4shared.com/office/umEDCcttce/35_-______.html
http://www.4shared.com/office/jaipPCV2ce/36___-_.html
http://www.4shared.com/office/jaipPCV2ce/36___-_.html
http://www.4shared.com/office/ndDt0Hqjba/37______-_.html
http://www.4shared.com/office/ndDt0Hqjba/37______-_.html
http://www.books4arab.com/2017/01/Evolution-and-the-big-Question.html
http://www.books4arab.com/2017/01/Evolution-and-the-big-Question.html
http://www.books4arab.com/2017/01/Evolution-and-the-big-Question.html
http://www.books4arab.com/2017/01/Evolution-and-the-big-Question.html
http://www.4shared.com/office/IyupwJ_Hce/39__-_.html
http://www.4shared.com/office/IyupwJ_Hce/39__-_.html
https://ia801600.us.archive.org/28/items/020VW/020VW01928.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8eC5NzKtewMellXeDVoS0R5aVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8eC5NzKtewMellXeDVoS0R5aVU/view
http://www.4shared.com/office/OYh18_yRba/40_______17___-.html
http://www.4shared.com/office/OYh18_yRba/40_______17___-.html


4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـــــــعلم فلـــسفــــة                |                  الــــــعلم تــــــاريخ                               |                                 مدخل العلم                                    |             العلم                                       

 (     ُمجمل العلوم اإلنسـانـيـة3)  

 

9 

 

 علم اللغة

 

 اللغة علم أسس

 عمر خمتار أمحد: ترمجة باي؛ ماريو _

 

 العامل يف اللغات تاريخ: الكلمة إمرباطوريات

 أوستلر نيقوالس -

 

 من الغربي التقليد :اللغوي الفكر أعالم

 سوسري إىل سقراط

 (2ج)   (1ج)تيل  جي تولبت هاريس، روي -

 اللغة وفلسفة السيميائية

 أمربتو إيكو - 

10 
 

 علم األدب والنقد

 األدب نــظريــة

 إيغلتون تريي _
 تـــاريـــــخ األدب الـــغــربـــي

 (2)ج  (1)ج خنبة من األساتذة املختصني_

 الـــــزمـــان والـــــســرد

 (3)ج   (2)ج   (1بـــول ريــكــور   )ج_

 املوسيقى علم 11

 الـتــعبري املوســـيقي

 فؤاد زكريا _

 الفيلسوف وفن املوسيقى   

 جوليوس بروتنوي _

 نزعة إىل املوسيقى

 أوليفر ساكس_

 علم الرتبية 12

 ي الـــتـــربيـــةـف

 برتراند راسل -

 حتى القدمية العصور من: التاريخ عرب الرتبية

 العشرين القرن أوائل

 الدائم عبد اهلل عبد _

 يةــربــتـمقراطية والـالدي

 جون ديوي
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 علم النفس

 

 احلديث النفس علم إىل مدخل

 زانـجويل -ل-ا

 

 عام مائة فى النفس علم

 كارل جون _

 سولسوروبرت  – املعريف النفس علم

 باس دافيد _ التطوري النفس علم

 التحليل النفسي 14

 الـــنـــفسي التــحليـــل

 كليمان كاترين _
 انتصارات التحليل النفسي

 بيار داكو _

 هانز أيزنيك – وسقوطها فرويد مرباطوريةإ تدهور
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 الدماغ واألعصاب

  موجز مدخل: العقل

 جون سريل -
 تنينات عدن: تأمالت يف تطور ذكاء اإلنسان

 كارل ساجان -

 دور اجلسد والعاطفة يف صنع الوعي: الشعور مبا حيدث

 أنطونيو داماسيو _

 ولكنسون  - أساسيات طب األعصاب

 االقتصاد علم 16

 االقــتــصاد

 سامويلسون.آ بول _

 تاريخ الفكر االقتصادي

 جالربت ثجون كيني _

 النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود

 كينزجون  -
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 علم السياسة

 

 األسس: السياسة علم

 تانسي دي ستيفن _

 التفكري السياسي والنظرية السياسية واجملتمع املدني

 ستيفن دلو _

 الدميقراطية

 تشارلز تللي _

 شومبيرت -راطيةالرأمسالية واالشرتاكية والدميوق (2)ج   (1ليفي شرتواس  )ج – تاريخ الفلسفة السياسية

18 
 علم العالقات الدولية

 والفكر اإلسرتاتيجي 

 دوروزيل -رينوفان – الدولة العالقات تاريخمدخل إىل  فرانكل جوزيف - الدولية العالقات

 مسيث - كوركي ميليا -  الدولية العالقات نظريات

 القرن يف القومي واألمن اإلسرتاتيجية

 ياغر هاري - والعشرين احلادي
 (2)ج   (1)ج دودز – امع مئة يف السياسية اجلغرافيا

 علم القانون 19

 ونـــكرة القانـــف

 دينيس لويد _

 حبث يف وظيفة القانون األنثروبولوجيةاإلنسان القانوني: 

 أالن سوبيــو _
 مفهوم القانون ومفهوم سريان القانونفلسفة القانون؛ 

 خمتصر تاريخ العدالة    روبرت ألكسي _

 ديفيد جونستون _
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 علم األنثروبولوجيا

 

 إثنولوجيا أنثروبولوجيا

 فيليب ليبورت _

  األنثروبولوجية النظرية تاريخ

 نيلسون -إيركسون  -

 نظــرية الــــثـــقــافــة

 حثنيبا جمموعة

رؤية يف ضوء تطور البحوث  - تطور الثقافة

 املتداخلة

 باحثنيجمموعة 
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 علم األديان

 اإلنـــســان ديــــن

 السواح فراس _

 تــاريخ الـــمعــتــقدات واألفــكــار الـــديـــنـية

 (3)ج   (2)ج ( 1) جمريسيا الياد     _

 لبرتراند راس - الـديـن والـعلـم

 سرييل بريت- علم النفس الديين

 اإلشكاالت والسياقات علم االجتماع الديين:

 سابينو أكوافيفا وبيس انزو _

 علم االجتماع 22

 

 االجــتــماع علــم

 غدنز أنتوني _

 تاريخ علم االجتماع

 جاستون بوتول _

 الطرائق يف علم االجتماع

 رميون بودون _

 الرأمسالية والنظرية االجتماعية احلديثة

 أنطوني جيدنز - 

  االجتماعي البحث   

 سارانتاكوس سوترييوس _
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 علم التاريخ العام/الكوني

 ومستقبل البشرية الكبري التاريخ

 سباير فريد -

 

 تـــاريخ الكـــتـــابة الــــتاريـــخية

 (2)ج   (1)ج    هاري إملر بارنز _

 ديدـــجـاريخ الـــالت

 جاك لوغوف -

 التارخييعقم املذهب 

 كارل بوبر _
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تعليمية التكاملية تتحول هذه اخلطة ال أْن األكادميي من معاهد وجامعات ومؤسسات حبثية( يروُم التعليممقرتحا أكادمييا بني يدي املهتمني )يف مؤسسات  نضُع          

مع املعريف املعاق عربيا منذ صدمة احلداثة  التطوَر فكريا خيلق خنبة فكرية مشولية التكوين حتقُق . فإذا حتقق هذا فسيكون حافزاذي درجة علمية لربنامج دراسٍي

 يف الثلث األول من القرن التاسع عشر! رفاعة الطهطاوي 

مقسمٍة على مخس سنوات مع سنة سادسة لرسالة  درجٍة ُمْدَمَجٍة للبكالوريوس واملاجستريونظرا لضخامة املادة الدراسية، فيمكن عرُض الربنامج يف شكل       

ُمْدَمَجتني يف مخس  برنامج للماجستري والدكتوراهعرضها على شكل  قد يتمُّ أومنظومة العلوم. وإبداعا على العربية  تكالاملشماجستري تطبيقيا للمادة املدروسة على 

الداخلني يف الصيغة األعلى للربنامج يكون عندهم  والسر يف هذا أن الطلبَةأجدى،  اسات العلياللدر ولعل املقرتح الثانيسنوات مع سنة سادسة لرسالة الدكتوراه. 

 قهم يف ختصصهم وانفتاحهم على ما يتعلق به من العلوم. لطبيعيات أو االجتماعيات أو اإلنسانيات فيزداد تعمُّسابق يف العقليات أو ا صص أكادميٌيخت

يزيد الفصل على  أالفلسفة للعلم املعين، على  وآِخرهاتاريخ للعلم  وأوسطهامدخل للعلم  أوهلا ،على ثالثة فصول مقسمًة السنُة كل هذا بشرط أن تكوَنو      

من التضحية  دَّاالعتبارات فال ُب ونظرا هلذهمن العطل يف العام الواحد.  منفصلة أشهٍر ثالثٍة، حبيث يتمرس الطالب على الدارسة لتسعة شهور تتخللها ثالثة شهور

 خ واالجتماع والدين( وعلم الدماغمنها املوسيقى )النضواء بعضها يف اجلمال( واالنثروبولوجيا )النضواء كثري من أفكارها يف التاري ببعض العلوم املذكورة أعاله وأخصُّ

اء )حلصول كثري من أفكارها يف الفيزياء واألحياء(. وهكذا ميكن تقسيُم أبواب املعرفة العشرين الباقية على ي)النضواء بعضه يف علم النفس والتقنية( والكيم األعصابو

لى غري مسارها ألغراض وفيه بعض االستثناءات يف إدخال بعض من العلوم ع)عناوين الكتب الثالثية املفصلة أعاله يف ثالثة فصول على السنوات اخلمسة على النحو التالي 

 (: فقط الفصول الدراسية ولةجد
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 دراسية خطة مقرتح

 السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية األوىل السنة املسار م

 التقنية النفس عمل الأحياء الفزيايء للعلوم مدخل 1

 امليتافزييقا الأخالق املعرفة نظرية الفلسفة املنطق 2

 القانون الاجامتع الس ياسة الاقتصاد التارخي 3

 ادلين اللغة علوم الأدب امجلال عمل عمل النفس 4

 

                  ____________________ 

 

 

                                       ↓↓↓     
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 ||  خرائط المعرفة البشرية للتعليم الذاتي| صفحة الفيس بوك | |   

السنة األوىل/املستوى األول    

 سارامل

قل احل

 العلمي

 العلمي الـــمــــقــــرر

 الفصل رقم املقرر

 اسم املقرر ↓املستوى

 للعلوم مدخل الطبيعيات

 ←مدخل 
   اجنري ناتالي - للعلم اجلميلة األسس حول فيها نطوف جولة: املبادئ 

 الفصل األول
  جوناثان مسيث - الـخوارق وادعاء الـزائف الـعلم

 الفصل الثاني  (2ج( )1ج)  غريبني الـعـلـم جون تــــاريـخ ← تاريخ

 ← فلسفة
 الفصل الثالث  ريشنباخ -العلمية الفلسفة نشأة

  روزنربج أليكس _معاصرة مقدمة: العلم فلسفة

 املنطق العقليات

 ←مدخل 

        كمب - بويل -خمتصر دليل: النقدي التفكري

 الفصل األول

  حممد مهران-مدخل إىل املنطق الصوري

  حممد حممد قاسم-نظريات املنطق الرمزي

 ← تاريخ
 الفصل الثاني  روبري بالنشي-املنطق وتارخيه من أرسطو إىل رسل

  جيل جوتييه –بروتون فليب  _الـحجاج نـظريـات تــاريــخ

 ← فلسفة
 الفصل الثالث  ماهر عبد القادر-التطور املعاصر لنظرية املنطق

  رودولف كارناب _ للعامل املنطقي البناء

 التاريخ االجتماعيات

 الفصل األول  سباير فريد -ومستقبل البشرية  الكبري التاريخ ←مدخل 

 الفصل الثاني  (2)ج   (1)ج  هاري إملر بارنز-تـــاريخ الكـــتـــابة الــــتاريـــخية  ← تاريخ

 ← فلسفة
 الفصل الثالث  جاك لوغوف -التاريخ اجلديد

  كارل بوبر-عقم املذهب التاريخ

 علم النفس نسانياتاإل

  زانـجويل -ل-ا _احلديث  النفس علم إىل مدخل ←مدخل 
 الفصل األول

 الفصل الثاني  كارل جون _عام مائة فى النفس علم ← تاريخ

 الفصل الثالث  روبرت سولسو – املعريف النفس علم ← فلسفة

  باس دافيد _التطوري  النفس علم

 

 

 

 
 ||  للتعليم الذاتيخرائط المعرفة البشرية | صفحة الفيس بوك | |                               

https://www.facebook.com/almarfah1?fref=ts
http://www.mediafire.com/view/?x2gwz11qdyyul53
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013961.pdf
http://www.4shared.com/office/X0_m8PKL/__-__.html?
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=000681.pdf
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/03/blog-post_6675.html
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=002294.pdf
http://www.books4arab.com/2016/02/pdf_109.html
https://ia800605.us.archive.org/27/items/005VX/005VW00457.pdf
https://ia800605.us.archive.org/27/items/005VX/005VW00457.pdf
http://www.4shared.com/rar/EgRYab0F/___-___.html
file:///C:/Barinz%20-%20Tarikh%20al-Kitabah%20al-Tarikhiyyah%20I.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013683.pdf
http://www.mediafire.com/download/6qfa0kwfyt7z325/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+-+%D8%AC%D8%A7%D9%83+%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%81.pdf
http://www.mediafire.com/download/6zf3wfi9lpvfs4o/%D8%B9%D9%82%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A..%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.4shared.com/office/Q6-BNNcMce/54____-.html
http://www.4shared.com/office/GO3DXfJiba/55____-__.html
http://psycho.sudanforums.net/t2107-topic
http://www.4shared.com/office/-D7FGMtuce/57__-_.html
https://www.facebook.com/almarfah1?fref=ts
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 السنة الثانية/املستوى الثاني   

 احلقل العلمي سارامل

 العلمي الـــمــــقــــرر

 الفصل رقم املقرر

 اسم املقرر ↓املستوى

 الفيزياء الطبيعيات

 الفصل األول  ستان جيبلسكو - دليل التعليم الذاتي :الفيزياءكشف أسرار  ←مدخل 

 الفصل الثاني  ألربت آينشتاين -تطور علم الطبيعة  ← تاريخ

 الفصل الثالث  رودلف كارناب _  مدخل إىل فلسفة العلوم ← فلسفة

 الفلسفة العقليات

 الفصل األول  هنرت ميد_لفلسفة أنواعها ومشكالتها ا ←مدخل 

 ← تاريخ
 الفصل الثاني  تارناس ريتشارد _الـغـربـي   الـعـقـل آالم

  رايت كلي وليم _احلديثة  الفلسفة تاريخ

 ← فلسفة
 الفصل الثالث  جون ديوي -إعادة البناء يف الفلسفة 

 االقتصاد االجتماعيات

 الفصل األول  بول آ.سامويلسون -االقتصاد  ←مدخل 

 الفصل الثاني  جون كينيت جالربت _تاريخ الفكر االقتصادي ← تاريخ

 ← فلسفة
 الفصل الثالث  كينز - العامة للتشغيل والفائدة والنقودالنظرية 

 اجلمال علم نسانياتاإل

 الفصل األول  زكريا إبراهيم _ مشكلة الفن ←مدخل 

 الفصل الثاني  (2)ج   (1)جأرنولد هاوزر_ الفن واجملتمع عرب التاريخ ← تاريخ

 الفصل الثالث  جريوم ستولنيتز _دراسة مجالية وفلسفية -النقد الفين  ← فلسفة

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/office/z5otsdkE/___-__.html?refurl=d1url
http://www.maktbtna2211.com/book/7780
http://www.mediafire.com/download/da76w1cohtntw7r/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%81+%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A8.pdf
http://www.mediafire.com/download/nbisgl1wmcy/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7+%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
https://www.alkottob.com/book/2251/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
http://www.mediafire.com/view/?ndfliz36fbib5yb
http://www.4shared.com/office/6x_JAgT3/_-_____-___-__.html
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/gap.php?file=aalam/Issue-261.pdf
http://www.4shared.com/office/rPXlFyky/_____-__.html
http://www.4shared.com/office/W-GL9ETM/_____.htm
http://ia701206.us.archive.org/35/items/alfann_w_almojtmaa/alfann_w_almojtmaa.pdf
http://ia701206.us.archive.org/35/items/alfann_w_almojtmaa/alfann_w_almojtmaa.pdf
http://ia700805.us.archive.org/20/items/alfann_walmojtamaa2/alfann_walmojtamaa2.pdf
http://www.mediafire.com/view/lk3849o83bheeol/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9_-_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B2_-_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf
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 ||  م الذاتيخرائط المعرفة البشرية للتعل|  فحة الفيس بوكص| 
املستوى الثالث/السنة الثالثة   

 احلقل العلمي سارامل

 العلمي الـــمــــقــــرر

 الفصل رقم املقرر

 اسم املقرر ↓املستوى

 األحياء الطبيعيات

 الفصل األول  إرنست ماير -هذا هو علم البيولوجيا  ←مدخل 

 الفصل الثاني  ستيفن جوولد -تأمالت يف التاريخ الطبيعي منذ زمن داروين:  ← تاريخ

 الفصل الثالث  دافيد ستاموس_الكربى  واألسئلة التطور ← فلسفة

 املعرفة نظرية العقليات

 الفصل األول  زكريا فؤاد -لإلنسان الطبيعي واملوقف املعرفة نظرية ←مدخل 

 الفصل الثاني  غورفيتش  -األطر االجتماعية للمعرفة    ← تاريخ

 الفصل الثالث  جيل جارانـجي – الـعـقـل ← فلسفة

 أندريه الالند – والـمعـايـيـر الـعـقـل

 االجتماعيات

 السياسة

 

 الفصل األول  ستيفن دي تانسي -علم السياسة: األسس ←مدخل 

 ← تاريخ

 ستيفن دلو _التفكري السياسي والنظرية السياسية واجملتمع املدني

  

 الفصل الثاني

 (2)ج   (1)ج ليفي شرتواس –تاريخ الفلسفة السياسية

 

 ← فلسفة

 الفصل الثالث  تشارلز تللي _الدميقراطية

  شومبيرت -الرأمسالية واالشرتاكية والدميوقراطية

 والنقد األدب نسانياتاإل

 الفصل األول  تريي إيغلتون -نــظريــة األدب  ←مدخل 

 ← تاريخ
 الفصل الثاني  (2)ج   (1)ج   مؤلفني جمموعة -ي تاريـخ األدب الغرب

 الفصل الثالث  (3)ج   (2)ج   (1ـور )جبــول ريــك _ردالزمــان والس ← فلسفة

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/almarfah1?fref=ts
http://www.4shared-china.com/office/5x9CdxjQ/file.html?cau2=403tNull
http://www.mediafire.com/download/h4kohboujo2iw6w/%D9%85%D9%86%D8%B0+%D8%B2%D9%85%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86.pdf
http://www.books4arab.com/2017/01/Evolution-and-the-big-Question.html
https://archive.org/details/nadharayat_al-maarefa_wa_al-mawqef_al-tabeai
http://www.mediafire.com/view/?366lmcv9zce3c2g
https://www.alkottob.com/book/25030/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84.html
http://www.4shared.com/office/462MAM5W/___-___.html
http://www.4shared.com/office/gc-2ZYk1/_____-__.html
http://www.4shared.com/office/5mJFmu7h/__1-__.html
http://www.4shared.com/office/r5fgA9uB/__2-__.html
http://www.4shared.com/office/GkgRLgSI/___online.html
http://www.mediafire.com/download/j2qj5jr8aqm6kd8/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81+%D8%A7+.+%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=003251.pdf
http://www.4shared.com/office/Q9iaCxLG/___online.html
http://www.mediafire.com/download/n4m4c6npaxudap0/%E2%80%AB%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.mediafire.com/download/dbh7o3bx3bxafue/%E2%80%AB%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+2.pdf
http://www.mediafire.com/download/03d9i1jeoptif17/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%83%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A+-+%D8%A8%D9%88%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1+-+1.pdf
http://www.4shared.com/office/fbW5Xz8f/______-___-_2.html
http://www.mediafire.com/download/h92oa9pvjg7e491/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF+%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A+-+3.pdf
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 ||  م الذاتيخرائط المعرفة البشرية للتعل|  فحة الفيس بوكص| 

املستوى الرابع/السنة الرابعة   

 احلقل العلمي سارامل

 العلمي الـــمــــقــــرر

 الفصل رقم املقرر

 اسم املقرر ↓املستوى

 النفس علم الطبيعيات

 الفصل األول  زاجنويل -ل-ا-مدخل إىل علم النفس احلديث  ←مدخل 

 الثانيالفصل   جون كارل _علم النفس فى مائة عام   ← تاريخ

 الفصل الثالث  روبرت سولسو – املعريف النفس علم ← فلسفة

  دافيد باس_علم النفس التطوري

 األخالق العقليات

 الفصل األول  وليام ليلى _مقدمة يف علم األخالق  ←مدخل 

 ← تاريخ
 الفصل الثاني  كورنريخ - البشرية املتع تطور

 الفصل الثالث  راسل برتراند _والسياسة األخالق يف البشري اجملتمع ← فلسفة

  بول كريتز –الفاكهة احملرمة : أخالقيات اإلنسانية

 االجتماع االجتماعيات

 الفصل األول  غدنزأنتوني  -علم االجتماع  ←مدخل 

 ← تاريخ
 الفصل الثاني  جاستون بوتول _تاريخ علم االجتماع 

  أنطوني جيدنز -الرأمسالية والنظرية االجتماعية احلديثة

 الفصل الثالث  رميون بودون _الطرائق يف علم االجتماع ← فلسفة

  سارانتاكوس سوترييوس _ االجتماعي البحث

 اللغة علوم نسانياتاإل

 الفصل األول  .ماريو باي _أسس علم اللغة  ←مدخل 

 الفصل الثاني  نيقوالس أوستلر -: تاريخ اللغات يف العاملإمرباطوريات الكلمة ← تاريخ

 ← فلسفة
 روي -سوسري إىل سقراط من الغربي التقليد: اللغوي الفكر أعالم

 (2ج(   )1ج)تيل جي تولبت هاريس،

 الفصل الثالث 

https://www.facebook.com/almarfah1?fref=ts
http://www.4shared.com/get/11wJ-yIe/--__-_____.html
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=001131.pdf
http://psycho.sudanforums.net/t2107-topic
http://www.4shared.com/photo/xjfg0M-0/___online.htm
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=004130.pdf
https://up.top4top.net/downloadf-261yt9v1-pdf.html
http://www.book4med.com/2013/07/blog-post_9607.html
http://www.mediafire.com/download/i7v2q2e70igkue7/%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+-+%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%BA%D8%AF%D9%86%D8%B2+-+%5Bsonofalgeria.blogspot.com%5D.pdf
http://dc161.4shared.com/download/OJyDPpUT/___-__.pdf
http://www.4shared.com/get/3jAolI9R/____-__.html
http://www.mediafire.com/download/t8tb7dyuyarz9vg/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.pdf
http://mktba22.blogspot.com/2017/07/blog-post_82.html
http://www.4shared.com/office/Do5zX5j_/__________.html
http://www.4shared.com/office/nCVOTH_e/__-__.html?refurl=d1url
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املستوى اخلامس/السنة اخلامسة   

 سارامل

احلقل 

 العلمي

 العلمي الـــمــــقــــرر

 الفصل رقم املقرر

 اسم املقرر ↓املستوى

 التقنية الطبيعيات

 الفصل األول  جاك الول -خدعة التكنولوجيا  ←مدخل 

 الفصل الثاني  آر إيه بوكانان  _17اآللة قوة وسلطة التكنولوجيا واإلنسان منذ القرن  ← تاريخ

 الفصل الثالث  سارويتز -برادن اللنيب  -اإلنسان  – اآللة حالة ← فلسفة

 امليتافيزيقا العقليات

 الفصل األول  إمام عبد الفتاح إمام _مدخل إىل امليتافيزيقا  ←مدخل 

 الفصل الثاني  أرثر لفجوي -سلسلة الوجود الكربى  ← تاريخ

 ← فلسفة
 الفصل الثالث  إيفور ليكلريك -ميتـافيـــزيقـــــا وايــــتــهد

 القانون االجتماعيات

 الفصل األول  دينيس لويد -فكرة القانون  ←مدخل 

 ← تاريخ
 الفصل الثاني  أالن سوبيــو_القانوني: حبث يف وظيفة القانون األنثروبولوجيةاإلنسان 

  يفيد جونستوند _خمتصر تاريخ العدالة

 الفصل الثالث   روبرت ألكسي _فلسفة القانون؛ مفهوم القانون ومفهوم سريان القانون ← فلسفة

 الدين نسانياتاإل

 الفصل األول  فراس السواح_اإلنـــســـان ديـــــن  ←مدخل 

 الفصل الثاني  (3)ج   (2)ج  (1) جمريسيا الياد     _ار الدينـيةكتاريخ الـمعتقدات واألف ← تاريخ

 ← فلسفة
 الفصل الثالث  راسلبرتراند  -الــــديــــن والــــعلـــم

  سرييل بريت-علم النفس الديين

  .سابينو أكوافيفا وبيس انزو_علم االجتماع الديين: اإلشكاالت والسياقات

 

https://www.facebook.com/almarfah1?fref=ts
https://www.facebook.com/almarfah1?fref=ts
http://dc223.4shared.com/download/sT6yZI5M/__-__.pdf
http://aldhiaa.com/arabic/magazine/aalam_almaarifa/259.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8eC5NzKtewMellXeDVoS0R5aVU/view
http://www.4shared.com/office/s_dwQA9H/file.htm
http://www.4shared.com/office/r1AqQvYH/__-.html
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=008863.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/gap.php?file=aalam/Issue-047.pdf
http://www.4shared.com/office/Csg6WVEk/__-__.html
http://www.4shared.com/office/UEumqBb-/__-__.html
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/gap.php?file=nc/din.pdf
http://www.4shared.com/file/39361902/1a5a7a8d/______.html?dirPwdVerified=87e0a05
http://www.4shared.com/get/LJCxJuqi/______.html
http://www.4shared.com/get/ISNOCRK2/______.html
http://www.mediafire.com/download/ei9ababdw552avv/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85+-+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84.pdf
http://www.4shared.com/office/FmO9d_DV/___-__.htm
http://www.mediafire.com/download/5r2s3524ssnacdx/%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A+-+%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88+%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7.pdf

