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 ملخص االطروحة باللغة العربية


 فصول :  ستةاشتملت األطروحة على    
تضػػػمف مةػػػبحث التيػػػث التػػػو وةػػػكالت تلػػػ    ػػػ   مةػػػب ت تت حػػػؽ  الفصلللل األول :   

وىم ػػػػػث التيػػػػػث  اليك ػػػػػث لحت كمػػػػػؿ مػػػػػ  تحػػػػػؾ  و ضػػػػػك   تضػػػػػمف  تكل  لمػػػػػث  تيػػػػػ  كتيك  
 :تل  ال الاسث تى ف  . التي  كت   فؽ ات كىكت فحسف ث م كصالة

 . تي  كتيك    ال  لمث مفيـ  الت الؼ عح  .1
 الت ال ؼ تكت كىكت فحسفث التالت ث الم كصالة . .2
 .م كصالة تالت  ث فحسف ث ات كىكت  فؽ عح  مستقتح ث تالت  ث الؤ ث اقتالاح .3
     مف خ ؿ المنيج ال صفو التيح حو. وسئحتيكاألى اؼ  اإل كتث عف  ىذه تل  تيق ؽ  س ت     

المتكيػث  ضػـ    نظػال ال   األ: ك تضمفممني فتضمف قسم ف: األ ؿ ني :أما الفصل الثا       
 المتيػث الثكلػثومػك  لمتيث الثكنو: الفحسفث  التالت ػث ا    التالت ث  ال  لمثاآلت ث: المتيث األ ؿ: 

القسػػػـ الثػػػكنو مػػػف ىػػػذا الفصػػػؿ  الاسػػػكت سػػػكتقث ليػػػك   ضػػػـ .المسػػػتقتؿ تيػػػ  كت : التالت ػػػث ضػػػـف
  . الاسثع قث تم ض ع ال

مػك مفيػـ  ال  لمػث  مػك  ال الاسث األ ؿ  ىػ : سؤاؿ عفاإل كتث  فتضمف :الثالثأما الفصل         
عػػف ىػػذا  تضػػمنت اإل كتػػث  تيػػ  كتيك التالت  ػػث  اا تمكع ػػث  الثقكف ػػث  ال حم ػػث التػػو تفالضػػيك  

 المتيػػػث الثػػػكنو: تيػػػ  كت ال  لمػػػث:  المتيػػػث األ ؿ: مفيػػػـ  ال  لمػػػث :السػػػؤاؿ المتكيػػػث اآلت ػػػث
فيػػػـ ظػػػكىالة ال  لمػػػث لميك لػػػث تمثػػػؿ اإل كتػػػث   اذ لمتيػػػث الثكلث:الت كمػػػؿ مػػػ  تيػػػ  كت ال  لمػػػثا

    .اا  كت ث  السحت ث فو األت ك  المي  ة تيكك تي  
سػػؤاؿ ال الاسػػث الثػكنو  ىػػ : مػػك وىػػـ اات كىػػكت عػػف اإل كتػػث  تضمػػفف:  أمللا الفصللل الرا لل         

ىػػذا عػػف تذ تضػػمف ال ػػ ا   عح يػػك الالؤ ػػث المقتاليػػث  الفحسػػف ث الم كصػػالة التػػو  مبػػف وف تسػػتن 
المتيػػػػث اات كىػػػػكت الفحسػػػػفث الم كصػػػػالة :  وىػػػـ :المتيػػػػث األ ؿ السػػػؤاؿ الم ضػػػػ عكت اآلت ػػػػث:

اآلالام  األفبػكال  مػف خػ ؿ ىػذه المتكيػث تػـ تيح ػؿ ، الفحسػفث اإلسػ م ث قػالامة م كصػالة :الثكنو
   .لفحسف ث الم كصالةا الفحسف ث التالت  ث المتضمنث فو ىذه اات كىكت

مػػػك الالؤ ػػػث التالت  ػػػث  ت كتػػػث لسػػػؤاؿ ال الاسػػػث الثكلػػػث  ىػػػ : تضػػػمفف:  أملللا الفصلللل ال لللام        
 المستقتح ث المقتاليث لتف  ؿ   ال بؿ مف الم حـ  المػت حـ  المػنيج لحت كمػؿ مػ  تيػ  كت ال  لمػث 

: لمتيػػث األ ؿ: متبحتػػكت الالؤ ػػث المقتاليػػػثا متيثػػ ف:فػػػو  ىػػذا السػػؤاؿ عػػفتذ تمثحػػت اإل كتػػث 



 ط 

 مك تـ تيق قو مف وى اؼ سػكتقث    فالمتيث  ف مف خ ؿ ىذ  المتيث الثكنو:الالؤ ث المقتاليث  
       .الم حـ  المت حـ  المنيج لحت كمؿ م  تحؾ التي  كت لبؿ مفق ـ التكيث تص الا مقتاليك 

 يػػػكوفالزت التػػػومفػػػكى ـ لح  مقتاليػػػكتاسػػػتنتك كت  ت صػػػ كت  فتضػػػمف: أملللا الفصلللل السلللا         
  بمك  كتو:  الؤ ث تالت  ث مستقتح ث ات كىكت فحسف ث م كصالة ىو: ال  لمث  تي  كتيك   ال الاسث 

 : منيك: اصة  العولمة وتح ياتهاالأوال/ االستنتاجات 
  لبنيػػكمػػف ي ػػث النةػػتة  التبػ  ف  المفيػػـ   األت ػػك  ل سػػت ي  ثػث النةػػتة  التبػػ  ف   ل  لمػثا تف .1

  لـ  تفؽ عح  ت ال ؼ م ي  ليك. تالزت  تةبحت تةبؿ  اضح فو و اخال القالف ال ةال ف

    منيك:الفلسفية المعاصرة،  تثانيا/االستنتاجات ال اصة  االتجاها    

تف فحسػػفث التالت ػػث اإلسػػ م ث قػػك الة عحػػ  تعػػ ا  اإلنسػػكف فػػو  م ػػ    انتػػو  تةػػبؿ  ػػ ازف تػػ ف  .1
  يك كتو المك  ث  الال ي ث. 

    منيك :  /  االستنتاجات ال اصة  الرؤية التر وية المستق ليةثالثا  
  ىال ػػث فػػ  تن ػػث ال مح ػػث التالت  ػػث التػػو تح ػػ    الا    ػػ ت التػػول نكصػػال عحػػ  االبػػزت الالؤ ػػث تف  .1

 .يكسمك  ف  تب  ال ال مح ث التالت  ث

 تم م عث مف الت ص كت  منيك:  فؽ ىذه ااستنتك كت و صت ال الاسث  :وصيات الت

 .تي  كتالالؤ ث   ال ك   بحمك است   مك   ع  تل  ذلؾ مف  مالا  ث .1
 " تبفؿ تيقؽ ىذه الالؤ ث. تستالات   ثص غ "     .2

مكا  ليػػػذه الالؤ ػػػث المسػػػتقتح ث و  التيػػػ ث اسػػػتب م م عػػػث مػػػف قتاليػػػت ال الاسػػػث اليكل ػػػثا:المقترحلللات
 :عح يك,  منيك  تكاعتمك

ـ  المػت حـ  المػنيج عػف بال ػؽ تبت ػؽ التيقؽ مف ص ؽ  ثتكت الالؤ ػث المقتاليػث لبػؿ مػف الم حػ .1
 ىذه الالؤ ث.   

 تق  ـ  تب  ال تالامج تع ا  م حـ الت ح ـ ال كـ تكاعتمك  عح  ىذه الالؤ ث  . .2
    
  


