
 ו"במחלקה לפילוסופיה לשנה"ל תשעשנתית  רשימת השיעורים

 'בסמסטר ו 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

131-1-1241 
 אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות –מבוא לפילוסופיה יוונית 

 
 4 35/117 11-14 ג' אנדרו גרמןד"ר 

 1 902413 9-11' ד מר נועם כהן תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-4011-11

 1 912424 11-11ד'  מר נועם כהן תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-4011-14

131-1-1111 
 אתיקה -לפילוסופיהמבוא 

 
 4 402412      11-14ד'  דר' שלמה כהן

 4 3223 10-11ג'  ד"ר יעל קרימרמן חלק ב' קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1121-11

 4 022323 0-11ה'  גב' אפרת ליברמן חלק ב' קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1121-13

131-1-1211 
  פרדיקטים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 

 4 042201 11-14ב'  רמי ישראל ד"ר

 1 912422 11-11' ג גב' תמר נקש פרדיקטים תחשיב –תרגיל בלוגיקה  131-1-4111-14

131-1-4111-13 
 

 פרדיקטים תחשיבתרגיל בלוגיקה 
 1 042411 10-19ג'  גב' תמר נקש

 קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

1101 -1- 131 
 אמפריציסטים-פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 4 042200 14-12ב'  שייןד"ר נעה 

131-1-1104-11 
 אמפריציסטים –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 1 322311 9-11א'  קלינצביץ'גב' יוליה 

131-1-1104-14 
 אמפריציסטים – קאנט עד מדקארט חדשה בפילוסופיה תרגיל

 
 1 042411 9-11ד'  מר אסף רוטברד

 3 912431 10-41' ב ד"ר חגית בנבג'י מבוא לאפיסטמולוגיה  131-1-1311

 3 902411 11-19ג'   מבוא לפילוסופיה של הנפש 120-1-1143

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


  'גקורסי שנה 

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-1120 
 מבוא לפילוסופיה אנאליטית מפתחים ומבקרים מאוחרים

 
 3 042200 13-11' ד פרופ' יצחק נבו

131-1-1111 
 פילוסופיה קונטיננטלית עכשווית

 +בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט אתנאי קדם 

 

 ' אברהם מנסבךפרופ
 

 3 022323 11-13א' 

 ג'שנה ב' ו -קורסי בחירה

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 4 042111 11-14ב'  ד"ר נעה שיין פילוסופיה ומוזיקה 131-1-1121

 4 402112 11-14ג'  ד"ר נעה שיין שפינוזה 131-1-4211

 4 022323 11-10ג'  ד"ר אליעזר מלכיאל חקירות פילוסופיות של ויטגנשטיין 131-1-3131

 4 042414 13-11ה'  ד"ר אדני גרמן מהי פסיכולוגיה עלפי אריסטו 131-1-2191

 3 042112 13-11ד'  ד"ר דליה דראי פילוסופיה של המתמטיקה 131-1-3241

 3 022323 11-13ה'  ד"ר דליה דראי סיםקפרדומחשבות על  131-1-1101

 3 912139 13-11' א פרופ' אברהם מנסבך מישל פוקו 131-1-1111

 3 912430 9-14ג'  פרופ' יצחק נבו ומבקריו השלכות הפרגמטיזם: רורטי 131-1-2030

 3 402411 11-19יום א'  פרופ' יצחק נבו על מושג האוניברסיטה 131-1-2110

 סמינרים לתואר ראשון

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס 

 3 022323 11-13ב'  ד"ר יקיר לוין מקור המושגים 131-1-1191

 4 022323 12-11ג'  פרופ' גבריאל מוקד של ז'אק דרידה  הפאן לינגוויזם 131-1-1201

 3 022323 9-14' ג ד"ר יקיר לוין הוידויים לאוגוסטינוס 131-1-2211

 
 סמינרים לתואר שני

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 1 313717 41-41ב'  ד"ר שלמה כהן סמינר ייעודי: אוטונומיה פטרנליזם והסכמה 131-4-1101

131-4-1111 
מרטין היידיגר וההגות היוונית: עיון בקריאתו הביקורתית של אפלטון 

 ואריסטו
 7 313751 41-47ב'  ד"ר אדני גרמן

 14.11-12.11ג' סמינר מחלקתי 

 ט.ל.ח

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


 


