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 عنوان البحث  سم المشرف ا اسم الطالب ت

 الدين عند ابن الفارابي  د. حمزة جابر االسدي   ابتهال وهك عبيد عبادي  1

 الدين عند ابن سينا  د. حمزة جابر االسدي   اثمار اياد علي هادي 2

 التربية عند سقراط  د. عامر عبد زيد   استبرق جعفر نعيم أبو سودة  3

 مواقف المستشرقين من علم الكالم والفلسفة  د. عامر عبد زيد   محمد جواد مهدياسراء   4

 يةالوجود واال وجود في الفلسفة اليونا د. جميل حليل نعمة   أسماء عبد الزهرة جياد كريمد 5

 مشكلة عند فالسفة اليونان  د. جميل حليل نعمة   أسماء عبد هللا سرحان  عذاب 6

 اثر فالسفة التنوير في الثورة الفرنسية د. زيد عباس كريم   آية علي عبد الحسين عبد الرضا  7

 اصل االخالق بين نيتشة وبرجسون  د. زيد عباس كريم   ايمان احمد علي محمد  8

 مشكلة الشر عند شوبنهاور    زيد عباس كريم د.  تركي تبارك علي  9

 نظرية العلم عند برتنراد رسل    جواد سماري د.  حميد حسين كاظم  10

 فلسفة التحليل المنطقي عند أير  د. جواد سماري  فليح عبد الحسندالل شهيد  11

 رالحرية في فلسفة سارت د. جواد سماري رياض يحيى بستان عبد النبي 12

 االخالق عند ابن باجة   د. احالم مجلي زهراء رعد ناجي نمنم 13

 اشكالية النفس والجسد عند ابن سينا  د. احالم مجلي زينب جعفر كاظم طليب 14

 لمعرفة عند اسبينوزاا د. حسين حمزة  عليوي سلمان  سجاد ناظم  15

 االله في نظر نيتشه  د. حسين حمزة  سجى زهير سالم حسن 16

 االخالق والدين عند شوبنهاور جبار محمد هاشم د.  سالم محمد ظاهر  17

 الفكر الكالمي عند الشيخ األميني( د. محمد حبيب سلمان  سيف حازم حسين  18

 العرفان في فكر اهل البيت عليهم السالم د. وسام حسن فليح  فاخر سيف نبيل  19

 التصوف والسلطه في بالد المغرب واالندلس د. وسام حسن فليح علي ناظم كاظم محمد 20

 لفلسفة الغربية عنده السيد الطباطبائيا د. محمد حبيب  غيث جاسم محمد عليوي  21

 المسلمين  ةمفهوم الدين عند الفالسف د. محمد حبيب  فاضل محمد عبد الكاظم  22

 نتز نظرية المعرفة عند اليب رائد عبيس مطلب د.  فاطمة احمد جبر حمود 23

 السياسه عند ابن رشد  رائد عبيس مطلب د.  فاطمة حيدر حمزة  شتاوي  24

 الحرية والدين والعقالنية عند برتراند رسل  د. حسنين الحلو فاطمة قاسم عبد العباس  25

 االثر اليوناني في االخالق عند ابن رشد  حسنين جابر الحلو د.  مروة رسن كاظم  26

 النفس عند نصير الدين الطوسي د. انتصار سلمان مصطفى حسين سالم  27

 لفلسفة المادية الماركسيةا د. انتصار سلمان مريم فاضل سليم سليمان  28

  د. جبار محمد هاشم منذر محمد فاضل فرج 29

 اثبات وجود هللا في الفلسفة االسالمية د. جبار محمد هاشم منصور طعمة منصور نعمة  30

 فلسفة اللغة عند جورج مور  د . ايام محمد ضايع ي خوام ناصر نور الهدى امور 31

مشروع محمد عابد الجابري نموذجا دراسة في خطاب  د . ايام محمد ضايع نور نومان عبيد جزار 32

 الحداثه

 التصوف عند ابن سينا  فارس نجم عبد د .  هاجر طه عبد الحسن 33

 بين بارمنيدس وافالطون وجود الى الماهيه من ال م . م فارس نجم مرتضى عبد الجليل 34

 االستقراء المفتوح عند كارل بوبر  م . م فارس نجم هيلين عبد العلم  35

 

 

 

 



 

 

 


