
  العالمية المؤسسات في االسالمية الفلسفة حضور

 ، االسالمية الفلسفة عن شامل حديث: كاليفورنيا -ستنانفورد جامعة موسوعة -۱
 .  واالخالق والميتافيزيقا والطبيعيات والنفس العلوم ومواضيع وفالسفتها

 وتحدثت الكالم وعلم االسالمية الفلسفة بين تفرق:  البريطانية  البرتينيكا موسوعة -۲
 والتصوف واالسماعيلة ، االسالمية الفلسفة في والدين والنبؤة والكون واالنسان هللا عن
 خلدون وابن والسهروردي رشد وابن سينا وابن والفارابي والمعتزلة والرازي الكندي وعن
 . وغيرهم عربي وابن

 لديها العقل واهمية االسالمية الفلسفة دور يشرح مقال:  اوكسفورد جامعة ببلوغرافيا -۳
 . رشد ابن ودور

 . االسالمية للدراسات اوكسفورد مركز -٤

 :كامبرج جامعة -٥

 الفترة هذه في المسلمون الفالسفة استكشف:  امريكا-شيكاغو في ليوال جامعة -٦
 وعلم والميتافيزيقا المنطق مثل متنوعة مجاالت في الفلسفية األسئلة من مذهلة مجموعة
 .السياسية والفلسفة واألخالق النفس وعلم الكونيات

 تركيا- االسالمية للفلسفة قسم فيها: مرمرة جامعة -۷

  االسالمية والدراسات الفلسفة كلية فيها هايلبرج جامعة -۸

 تركيا-االسالمية للفلسفة قسم فيها: انقرا جامعة -۹

 امريكا/ ييل بجامعة االسالمية الدراسات قسم -۱۰

 ايران– فردوسي جامعة/ االسالمية الفلسفة قسم -۱۱

 واالسالمية العربية الدراسات قسم/ تاون جورج كلية -۱۲

  المانيا فرانكفورت – جوته جامعة – االسالمية الدراسات مركز -۱۳

 امريكا- بوسطن جامعة – االسالمية الدراسات -۱٤

  ليدن جامعة – واالسالمية العربية الفلسفة مركز -۱٥

 روسيا- بطرسبورج سان جامعة– االسالمية الدراسات -۱٦

 فرنسا – السوربون – االسالمية الدراسات -۱۷

 طوكيو جامعة- االسالمية الدراسات قسم -۱۸

 



  االسالمية للفلسفة مهمة مصادر

 

 .اإلسالمية الفلسفة في -مدكور إبراهيم .۱

 . اإلسالم في الفلسفي التفكير نشأة - النشار علي .۲

 .العربية الفلسفة تاريخ – صليبا جميل .۳

 االسالمية الفلسفة – االهواني فؤاد احمد .٤

 االسالمية الفلسفة تاريخ – فخري ماجد .٥

 العرب عند الفلسفي الفكر تاريخ – الجر خليل– الفاخوري حنا .٦

  والمتكلمين الفالسفة بين حوار – االلوسي حسام .۷

  االسالم في الفلسفة تاريخ بور دي .۸

  االسالم فالسفة تاريخ – جمعة لطفي محمد .۹

 الحضارة في االسالمية الفلسفة اثر – فروخ عمر .۱۰

 العرب عند الفلسفة مصطلحات موسوعة -جهامي جيرارد .۱۱

  االسالمية الفلسفة الى مدخل -قاشا سهيل .۱۲

  الفلسفية الكندي رسائل – ريدة ابو الهادي عبد .۱۳

  الكندي فلسفة – االلوسي حسام .۱٤

  العرب فيلسوف الكندي – االهواني .۱٥

  الطبيب الفيلسوف الرازي بكر ابو – عويضة كامل .۱٦

 الفلسفية الرازي رسائل – كراوس بول .۱۷


