لیست کتب عربی خریداری شده از نمایشگاه کتاب – اردیبهشت 97
.1بناء ثقافه الحوار  /دکتور توماس میشیل الیسوعی
.2االنجیل بروایه یسوع المسیح  /جوزیه ساراماغو
.3االنسان = ذاکرته  ،ماهییی؟ کیف تعمل؟ و بماذا تئاثر  /مطفی قره جولی
 .4حوار االدیان مراجعه و تقویم
 .5الشاعر الجاهلی و الوجود دراسه فلسفیه ظاهراتیه  /دکتور باسم ادریس قاسم
.6نشاه الفکر السیاسی و تطوره فی االسالم  /دکتور محمد جالل شرف
.7دور المعمار فی حضاره االنسان  /رفعه الجادرجی
.8المنطق فی الثقافه االسالمیه  /حمو النقاری
 .9ابن رشد  ،فقیه الفالسفه و فیلسوف الفقها  /محمد عماره
 .10فلسفه العلم االسالمیه ،مدخال لرویه کونیه حضاریه  /احمد فواد باشا
 .11تثنیه التوراه الید القویه  /ابو عمران موسی بن میمون القرطبی
 .12مقدمات ابن رشد  /االمام ابی الولید بن احمد بن رشد
 .13احیاء الماضی فی ثوابت الفکر بجانبیه العربی االسالمی و الغربی  /عبدالقادر بشته
 .14فلسفه العلوم (قراءه عربیه)  /دکتور ماهر عبدالقادر محمد علی
 .15االنجیل بروایه المسلمین  /طریف الخالدی
 .16النوارس المهاجره  ،هجره مسیحیی العراق  /سهیل قاشا
 .17نبی هللا ادریس ،بسین المصریه القدیمه و الیهودیه و االسالم  /هدی دروی
 .18فی فلسفه التاریخ  /الدکتور احمد محمود صبیحی
 .19التاویلیه  /جان غروندان ؛ ترجمه جورج کتوره
 .20الفارابی فلسفه الدین و علوم االسالم  /مقداد عرفه منسیه
 .21فلسفه العلوم  ،المیثودولوجیا (علم المناهج)  /الدکتور ماهر عبدالقادر محمد علی

.22من نظریات العلم المعاصر الی المواقف الفلسفیه  /دکتور محمود فهمی زیدان
.23االستعاره و النص الفلسفی  /توفیق فائزی
 .24جینالوجیا الدین ،الضبط و اسباب القوه فی المسیحیه و االسالم  /طالل اسد
.25االیدیولوجیا و تمثیالتها الفلسفیه فی الفکر العراقی الحدیث  /علی حاکم صالح
 .26نافذه علی الغیب بین ابن العربی و ابن رشد فی الخیال و االتصال و معرفه النفس /سلمان بشیر
.27بشارات االنبیابمحمد  /عبدالوهاب عبدالسالم طویله
.28رسائل ابن عربی  ،عین االعیان  /محیی الدین بن عربی
.29العرب و االسالم و اوروبا  /دومینیک شوفالییه و ...
.30الیهودیه و االسالم  /ابراهام غایغر
.31فلسفه المعنی فی الفکر و اللغه و المنطق  /عبدالرحمن الشولی
.32العقل و االیمان و الثوره  ،تامالتی فی مناظره حول هللا  /تیری ایغلتن
.33فلسفه اللغه  /تالیف سیلفان اورو
.34المستشرقون و الجدل االسالمی المسیحی  /عبدالحکیم بن الشریف فرحات
.35الشیخ محمد الغزالی ،الموقع الفکری و المعارک الفکریه  /محمد عماره
.36آفاق فلسفه عربیه معاصره  /الدکتور ابو یعرب المرزوقی و طیب تیزینی
.37الصوفیه رویه العالم  /ندره یازجی و هانی یحیی نصری
.38الحجاج و الحقیقه و آفاق التاویل (بحث فی االشکال و االستر اتیجیات)/علی الشعبان
.39فضل العرب علی الغرب فی مجال البحث التجریبی  /محمد عبد رب النبی سید

