
 ח"במחלקה לפילוסופיה לשנה"ל תשע רשימת השיעורים

 'בסמסטר ח המחלקה לפילוסופיה רשאית לשנות את תוכנית הלימודים עד שבועיים מתחילת שנת לימודים תשע"
 סמסטר ב'

 נוכחות חובה בקורסי פילוסופיה 

 קורסי חובה לתלמידי שנה א'

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-1421 
 אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות –מבוא לפילוסופיה יוונית 

 
 2  10-12 ג' אנדרו גרמןד"ר 

 1  10-11א'  גב' לילך קרסנטי תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2801-01

 1  17-18א'  גב' לילך קרסנטי תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-2801-02

 1  15-16א'  גב' לילך קרסנטי בפילוסופיה יווניתתרגיל  131-1-2801-03

131-1-1501 
 אתיקה -מבוא לפילוסופיה

 
 2       10-12ד'  דר' שלמה כהן

 2  08-10ה  גב' אפרת ליברמן קריאה מודרכת ב' 131-1-1641

 2  10-12א'  דר' יעל קרימרמן קריאה מודרכת ב' 131-1-1641

131-1-1411 
  פרדיקטים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 

 2  10-12ב'  דר' אורי ליבוביץ

 1  13-14ג'  גב' תמר נקש פרדיקטים תחשיב –תרגיל בלוגיקה  131-1-2101-02

131-1-2101-03 
 

 פרדיקטים תרגיל בלוגיקה תחשיב
 1  15-16ג'  גב' תמר נקש

131-1-2101-04 
  

    תרגיל בלוגיקה תחשיב פרדיקטים
 1  13-14ג'   גב' תמר נקש

 קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

1071 -1- 131 
 אמפריציסטים-פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 2  12-14ב'  טנאדר' דן 

131-1-1072-01 
 אמפריציסטים –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 1  08-09ב'  גב' ירדן דנין

http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/לוגיקה.pdf
http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/פילוסופיה%20חדשה%20-%20סילבוס%20סמסטר%20א.rtf


 1  11-12ג'  גב' ירדן דנין אמפריציסטים –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1072-02

 1  17-18ד'  גב' ירדן דנין אמפריציסטים –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1072-03

      

     מבוא לפילו' של הנפש** 

 ג'שנה ב' ו -קורסי בחירה

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס הקורסמס 

 2  15-17ב'  דר' אנדי גרמן  כיצד לקרא דיאלוג אפלטוני 131-1-1741

 3  9-12ג'  פרופ' חגית בנבג'י סוגיות בפילוסופיה של ההתנסות 

 2  14-16ג''  דר' נעה שיין פילוסופיה ומוזיקה 131-1-0146

 2  08-10ה'  דר' אליעזר מלכיאל בעקבות מרתה נוסבאוםשבריריות החיים הטובים  131-1-0188

 3  10-13ה'  פרופ' יצחק נבו מבוא לפילו' אנליטית 131-1-0037

 2  15-13ה'  דר' אורי ליבוביץ' מודרניזם -לפוסט םפילוסופיה של המדע: מפוזיטיביז 

131-1-0168 
קורס כללי אינו מיועד  או מוכר לתלמידי  –קיצור תולדות הפילוסופיה 

 המחלקה/חטיבה לפילוסופיה
סגל המחלקה 

 לפילוסופיה
 2  16-18ג' 

 שנה ג' – סמינרים לתואר ראשון

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס 

 2  17-19א'  דר' שלמה כהן אוטונומיה פטרנליזם והסכמה ב' סמינר שנתי 131-1-0138

 3  14-17א'  פרופ' יצחק נבו כידע חברתידע מ 131-1-0148

 2  12-14ב'  דר' אנדי גרמן הוויה וזמן של מרטין היידגר 131-1-2331

 4  10-14ד'  דר' נעה שיין שפינוזה 131-1-2461

 
 סמינרים לתואר שני

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 3  14-17ב'  פרופ' עדו גייגר קאנט הציווי הקטגורי –סמינר ייעודי לתואר שני  131-2-0158

 3  14-17ד'  דר' שלמה כהן כבוד האדם והחובה לכבד 131-2-0178

 12.15-14.00ג' סמינר מחלקתי 

 ואין להירשם אליו לפילוסופיה חטיבה/לתלמידי המחלקה מיועדלא קיצור תולדות הפילוסופיה הקורס 

 יש להירשם לתרגילים בנפרד –הרישום לקבוצות התרגיל אינו אוטומטי 

 ט.ל.ח 

 


