
 ז"במחלקה לפילוסופיה לשנה"ל תשעשנתית  רשימת השיעורים

 סמסטר א' זהמחלקה לפילוסופיה רשאית לשנות את תוכנית הלימודים עד שבועיים מתחילת שנת לימודים תשע"
 

 סמסטר א'  
 

  קורסי חובה לתלמידי שנה א' 

 נק"ז  שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-1331 
 תאלס עד אפלטון –יוונית  פיהמבוא לפילוסו

 למזכירות  10333 3133330313בהגשה  -עבודה סופית בקורס 
 יום3 33אין אפשרות לדחייה 3 קבלת ציונים תוך  –פילוסופיה 

 ד"ר אנדרו גרמן
 

 2 302033 13-10ג' 

 1 902013 13-11א'  גב' לילך קרסנטי נוכחות חובה – תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-0971-31

 1 302033 19-11א'  גב' לילך קרסנטי נוכחות חובה – תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-0971-30

131-1-1311 
 כללי -מבוא לפילוסופיה

 
 0 012030 13-10ד'  מריוס כהןד"ר 

 0 פגישות אישיות פרופ' יצחק נבו פגישות אישיות –קריאה מודרכת שנה א'  131-1-3333-31

 0 פגישות אישיות גב' אפרת ליברמן פגישות אישיות –קריאה מודרכת שנה א'  131-1-3333-30

 0 פגישות אישיות ד"ר יעל קרימרמן פגישות אישיות  –קריאה מודרכת שנה א'  131-1-3333-33

131-1-1301 
 פסוקים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 0 902013 13-10ב'  דליה דראיד"ר 

 1 902011 13-13ג'  גב' תמר נקש נוכחות חובה תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-0371-30

 1 712031 10-13ג'  גב' תמר נקש נוכחות חובה תחשיב פסוקים –תרגיל בלוגיקה  131-1-0371-33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wserv.bgu.ac.il/attach/סילבוסים/לוגיקה.pdf


 קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס הקורסמס 

1331 -1- 131 
 רציונליסטים –פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 
 0 902013 10-10ב'  נעה שייןדר' 

131-1-1330-30 
רציונליסטים נוכחות  –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 חובה
 1 902019 37-13א'  קלינצביץ'גב' יוליה 

131-1-1330-33 
רציונליסטים נוכחות  –תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 חובה
 1   מר יגל הרוש

131-1-1311 
3 

 3 302039 37-10ב'  ד"ר שלמה כהן  מבוא לפילוסופיה מדינית

 3 732137 13-13ד'  חגית בנבג'י פרופ'  מבוא לפילוסופיה של הלשון 131-1-1111

 3 732031 13-13ד'  פרופ' עדו גייגר לאסתטיקהמבוא  131-1-0101

 

 שנה ב' וג' -קורסי בחירה

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 0 902303 11-03ג'  ד"ר אליעזר מלכיאל מהו אדם 131-1-3379

 3 732137 10-13ה'  ד"ר דליה דראי לוגיקה ג' 131-1-1011

 3 902303 13-17ד'  פרופ' יצחק נבו לודוויג ויטגנשטיין 131-1-3139

 0 902303 13-10ג'  פרופ' יקיר לוין אחריות אוטונומית, אשמה ובושה 131-1-3331

 3  11-10ב'  ד"ר אנדי גרמן המשתה והפיידרוס של אפלטון 131-1-3370

 
 

 לבדב סמינרים לב.א.

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 3 732003 37-10ה  פרופ' יצחק נבו יישומים של צדק 131-1-3399

 0 902013 19-17א'  ד"ר שלמה כהן דילמות בביו אתיקה א'  )שנתי( 131-1-0991

 3 902303 10-19ב'  ד"ר דליה דראי פרגה 131-1-1331

 0 902303 10-13ג'  פרופ' מוקד מושג המושג 131-1-3139

 
 
 



 
 

 סמינרים למ.א. בלבד

 נק"ז מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 0 902333 13-10ב'  פרופ' יקיר לוין המודעות והאני בפילוסופיה ובנוירו ביולוגי –סמינר ייעודי  131-0-3119

 0 902333 31-10ג'  ד"ר נעה שיין דיקרט והנרי מור, חלל, מדע חדש ומטפיסיקה 131-0-3139

 10313-10333ג' סמינר מחלקתי   

 

 ט3ל3ח3


