
 ד"ל תשע"במחלקה לפילוסופיה לשנהשנתית  רשימת השיעורים

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

 '  סמסטר א

  'קורסי חובה לתלמידי שנה א 

 ז"נק  שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

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

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

 ר אנדרו גרמן"ד
 

 2 /03430 13-10' ג

 :נוכחות חובה (1) 'חלק א -תרגיל בפילוסופיה יוונית 

 1 034000 11-19' ד מאיה מישייב יווניתתרגיל בפילוסופיה  131-1-0901-31

 1 304039 13-11ה  מאיה מישייב תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-0901-30

 1 034131 0-13' ב אביטל חזוני תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-0901-33

131-1-1311 
 כללי -מבוא לפילוסופיה

 
( יאני )יצחק ' פרופ

 נבו
 0 304031 13-10' ד

 :נוכחות חובה( 0) 'חלק א -('שנה א)תרגיל קריאה וכתיבה פילוסופית 

 0 904110 /10-1' ב סיגל ברק 'חלק א  -('שנה א) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1131-31

 0 /3/349 11-/1' ב סיגל ברק 'חלק א  -('שנה א) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1131-30

 0 /3/349 /10-1ה  יעל קרימרמן 'חלק א  -('שנה א) פילוסופית קריאה וכתיבה 131-1-1131-33

 0 9/43/3 30-13' ד אפרת ליברמן 'חלק א –  ('שנה א) קריאה וכתיבה פילוסופית /131-1-1131-3

131-1-1301 
 פסוקים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 0 904/01 13-10' ב דליה דראיר "ד

 נוכחות חובה  תחשיב פסוקים –תרגיל במבוא ללוגיקה 

 1 /90403 0-13' ג תמר נקש חלק א –תרגיל בלוגיקה  131-1-0301-31

 1 304113 10-13' ג תמר נקש חלק א –תרגיל בלוגיקה  131-1-0301-30

 1 0341/1 10-/1' ד תמר נקש 'תרגיל בלוגיקה חלק א 131-1-0301-33

 

 'קורסי חובה לתלמידי שנה ב

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 אחלק  –פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131 -1- 1311
 למזכירות 10333 3133330313בהגשה  -עבודה סופית בקורס 

 0 904/01 /10-1' ב נעה שיין' דר

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


 3יום 33קבלת ציונים תוך 3 אין אפשרות לדחייה  –פילוסופיה 
 נוכחות חובה (1)' חלק א -תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 1 /90401 /13-1' ד ר ניר פרידמן"ד 'חלק א -תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1310-30

 1 /90401 10-/1' ד ר ניר פרידמן"ד 'חלק א -תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1310-33

131-1-/3/1 
 

 מבוא לתורת ההכרה
3 
  

 3 034131 13-13' ד ר דליה דראי"ד

 3 /00433 19-/1' ב ר עדו גייגר"ד מבוא לאסטיקה 131-1-01/1

 

 2111:שנת חוזה  'גקורסי חובה לתלמידי שנה 

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 מניחי היסודות–מבוא לפילוסופיה אנליטית  131-1-3339
 'קורס חובה שנה ג

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

( יאני)יצחק ' פרופ
 נבו

 3 904013 13-13' ה

2020 -0- 030 

 
  11-של המאה ה קונטיננטלית בוא לפילוסופיהמ

 
 

אברהם ' פרופ
 מנסבך 

 3 904103 /11-1' א

 'וג' שנה ב -קורסי בחירה

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 0 3/410 11-10' ד ר שלמה כהן"ד 'אתיקה א-דילמות בביו 131-1-0991

 3 9/43/3 13-13' ד ר עדו גייגר"ד הפילוסופיה של ההיסטוריה 131-1-1011

 חקירות פילוסופיות לוויטגנשטיין 131-1-3331
ר אליעזר "ד

 מלכיאל
 0 004130 11-10' ג

 0 904011 19-10' א ר אנדרו גרמן"ד נפש וידיעה עצמית בפילוסופיה של אפלטון /131-1-310

 0 904019 13-10ה  ר איריס מאיר"ד תאוריה חברתית בקורתית /131-1-301

 
 
 
 
 
 

 לבדב .א.סמינרים לב

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס



 3 /3/349 13-11' ד ר יקיר לוין"ד מקריות ותכונות עצם, חומר: 1761-1261 מטאפיסיות תמות //131-1-31

 סוגיות באסתטיקה 131-1-3113
גבריאל ' פרופ

 מוקד
 0 /3/349 11-/1' ג

 3 /3/349 13-13' ב ר יקיר לוין"ד  הפסיכיאטריהסוגיות בפסיכולוגיה של -הפגועההנפש  /131-1-313

 3 9/43/3 33-19:/1' א ר נעה שיין"ד שפינוזה 131-1-0/11

 
 
 
 
 

 בלבד. א.סמינרים למ

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-0-311/ 
 על גבולות הרציונליות באתיקה

 
 3 904019 19-03' ב ר שלמה כהן"ד

 לתואר שני יסמינר ייעוד –סובייקט אני וזהות  –סמינר ייעודי  131-2-1111
אברהם ' פרופ

 מנסבך
 3 351461 11-16' ב

 1/333-10310' גסמינר מחלקתי   

 

 


