
 ד"ל תשע"במחלקה לפילוסופיה לשנהשנתית  רשימת השיעורים

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

 נוכחות חובה בקורסי פילוסופיה 

 'קורסי חובה לתלמידי שנה א

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-1241 
 אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות –מבוא לפילוסופיה יוונית 
 למזכירות   1303804312, 12.00הגשה ב -עבודה סופית בקורס 

 0יום 03קבלת ציונים תוך 0 אין אפשרות לדחייה  –פילוסופיה 
 4 034342 13-14 'ג אנדרו גרמן' דר

 נוכחות מלאה חובה( 1)תרגיל בפילוסופיה יוונית אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות 
 

 1 034444 10-11' ד מאיה מישייב' גב תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-4831-31

 1 344431 13-11ה  מאיה מישייב' גב תרגיל בפילוסופיה יוונית 131-1-4831-34

 1 034130 30-13' ב אביטל חזוני' גב יווניתתרגיל בפילוסופיה  131-1-4831-33

131-1-1031 
 אתיקה -מבוא לפילוסופיה

 
 4 344430      13-14' ד שלמה כהן' דר

 (4) 'בחלק  -('אשנה )תרגיל קריאה וכתיבה פילוסופית 
 נוכחות מלאה חובה

 4 144110 14-12' ב סיגל ברק' גב 'בחלק   -('בשנה ) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1021-31

 4 144200 12-10' ב סיגל ברק' גב 'בחלק   -('בשנה ) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1021-34

 4 124323 14-12ה  יעל קרימרמן' גב 'בחלק   -('בשנה ) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1021-33

 4 124323 38-13' ד ליברמן אפרת' גב 'בחלק  –  ('בשנה ) קריאה וכתיבה פילוסופית 131-1-1021-32

131-1-1211 
 (4) פרדיקטים תחשיב –לוגיקה מבוא ל

 
 

 4 144280 13-14' ב דליה דראי' דר

 נוכחות מלאה חובה פרדיקטים תחשיב –לוגיקה תרגיל ב

 1 144032 30-13' ג תמר נקש' גב 'חלק ב –תרגיל בלוגיקה  131-1-4131-31

 1 344113 14-13' ג תמר נקש' גב 'חלק ב –תרגיל בלוגיקה  131-1-4131-34

131-1-4131-33 
 

 'חלק ב –תרגיל בלוגיקה 
 1 034121 12-10' ד תמר נקש' גב

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


 'בקורסי חובה לתלמידי שנה 

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

1311 -1- 131 

 'ב-פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 
 למזכירות  14033 1303804312הגשה ב -עבודה סופית בקורס 

 0יום 03קבלת ציונים תוך 0 אין אפשרות לדחייה  –פילוסופיה 
 

 4 144280 14-12' ב נעה שיין' דר

 נוכחות מלאה חובה - ' בחלק  -תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט 

 1 144412 13-12' ד ר ניר פרידמן"ד 'בחלק  -תרגיל בפילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט  131-1-1314-34

 1 144412 12-10' ד ר ניר פרדימן"ד 'ב חלק - קאנט עד מדקארט חדשה בפילוסופיה תרגיל 131-1-1314-33

131-1-1111 
 מבוא לפילוסופיה של הלשון

 
 

10-10' א י'חגית בנבג' דר  144410 
3 

 3 144410 11-43' ב ר שלמה כהן"ד מבוא לפילוסופיה מדינית  131-1-1381

  :שנת חוזה  'גקורסי חובה לתלמידי שנה 

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-1-3321 
 מבקרים ומפתחים מאוחריםמבוא לפילוסופיה אנליטית 

 
 3 32430 13-13' ה נבו( יאני)יצחק ' פרופ

131-1-1111 
 פילוסופיה קונטיננטלית עכשווית

 ב+פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט אתנאי קדם 

 

 אברהם מנסבך' פרופ
 

 3 144143 11-12' א

 'גו' שנה ב -קורסי בחירה

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

 'אתיקה ב –דילמות בביו  131-1-4112
 

 4 32418 10-18' ד ר שלמה כהן"ד

131-1-3112 
 השגות ומענות-דיקרט

 
 4 124323 12-10' א ר נעה שיין"ד

 קאנט על הציווי הקטגורי 131-1-3182
 

 4 124323 13-14' ד ר עדו גייגר"ד

131-1-4021 
 על שאלת חופש הרצון: ורצון חירות הכרח

 
 4 124323 13-14' ג ר אליעזר מלכיאל"ד

 3 144410 13-13' ד ר דליה דראי"ד משפט גדל 131-1-3432

 4 144110 18-43' ד ר אנדרו גרמן"ד וספרותיים פילוסופיים מבטים? אדם מהו 131-1-3102

131-1-2221 
 ניטשה והגותו

 
 4 034143 13-10ה  ר איריס מאיר"ד

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


 סמינרים לתואר ראשון

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס 

131-1-3311 
 לייבניץ וניוטון, מושג החלל אצל דיקרט

 

 3 124323 10-10' ג ר נעה שיין"ד

 3 034120 13-10' ד ר יקיר לוין"ד אחדות וזהות, איכות, התפשטות 1761-1761תמות מטאפיסיות  131-1-3102

 3 124323 13-13' ב ר יקיר לוין"ד הגוף והעולם, על קשרי הגומלין המורכבים בין הנפש –להיות שם  131-1-3131

131-1-3442 
 On What Mattersסמינר קריאה על ספרו של פרפיט 

 
ר "ר דליה דראי וד"ד

 י'חגית בנבג
 2 124323 12-18' ב

 4 124323 12-10' ג גבריאל מוקד' פרופ מושגי היופי והאמנות ולשון יום יום 131-1-4200

 3 014431 12-11' ב אברהם מנסבך' פרופ מישל פוקו 131-1-1111

 
 סמינרים לתואר שני

 ז"נק מיקום שעות שם המרצה שם הקורס מס הקורס

131-4-3102 
–  לתואר שני יסמינר ייעוד

 מקורות הנורמטיביות: קורסגארד
 

 1 /61053 11-11' ב ר עדו גייגר"ד

 14010-12033' ג סמינר מחלקתי

 

 

 


