ראשון

שני

שלישי

8:00-10:00

10:00-12:00

רביעי

חמישי

שישי

 54600הודו :הסטוריה,
תרבות ודתות/ד"ר
איתמר תיאודור
902/101

 31775חשיבה ביקורתית/
ד"ר א .פלמן
1002/305

 31512פילוסופיה של
המדע /פרופ' י .דולב
1002/202

 31589ביואתיקה ,נשים
וגברים :גישות
פמיניסטיות /פרופ' נ .זהר
1002/306

 31456מה קשור? ממשות
היחס /ד"ר ת .לבנון
(סמסטר א)
1002/305

 31373על אור ראיה
והעין שביניהם/
פרופ' י .דולב
1002/201

 31455זמן קוסמולוגי,
זמן פסיכולוגי /פרופ' י.
דולב
1002/201

 31779ויליאם ג'ימס:
פסיכולוגיה ,מטאפיסיקה,
פרגמטיזם /ד"ר ת .לבנון
(סמסטר ב)
1002/202
12:00-14:00

עצמאיות ,זהות ותרבות /
פרופ' א.שגיא (*)
הרצאה27118-
סמנריון27119-
507/103

 31445ביואתיקה ישראלית/
ד"ר א .רם טיקטין
1002/203

 31361קץ המטאפיזיקה?/
ד"ר י .אדלר
(סמסטר א)
1002/102

14:00-16:00

עיון פילוסופי ביצירות
ספרותיות -חלק ב' /פרופ'
א .שגיא
הרצאה31354-
סמנריון31353-
604/13

 31770מטאפיסיקה של זהות
ושינוי /ד"ר ת .לבנון
1002/202

 31487מבוא
לפילוסופיה של
המוסר/
ד"ר א .רם טיקטין
1002/305
תיאוריות של צדק חלוקתי/
ד"ר א .רם טיקטין
(סמסטר א)
הרצאה31489:
סמנריון31446-
1002/305

 31900סמינר
מחלקתי
1002/201

 31537ניהליזם וקולנוע /ד"ר
מרום ברזילי
1002/305

 31101מבוא לפילוסופיה/
פרופ' נ .זהר (סמסטר א)
1002/201
 31453אתיקה ,הלכה
ורפואה /פרופ' נ .זהר
(סמסטר ב)
1002/201
אומנות בין עמדות
מגויסות וחופש ביטוי/
פרופ' ד .הרצנברג
הרצאה2714201-
סמנריון2714202-
902/210

 31618תולדות
האסתטיקה הקלאסית/
פרופ' ד .הרצנברג
1002/203

 31786סוגיות בפילוסופיה
של התפיסה /ד"ר א.
חסיד
1002/305

16:00-18:00

שפינוזה ולייבניץ /פרופ'
א.נחתומי (סמסטר א)
הרצאה31396-
סמנריון31432-
1002/201

18:00-20:00/

שפינוזה ולייבניץ /פרופ'
א.נחתומי (סמסטר א)
הרצאה31396-
סמנריון31432-
1002/201

 31457ניטשה והשאלה
היהודית  /ד"ר ה.
שטאובלי (סמסטר א)
1002/202

תיאוריות של צדק חלוקתי/
ד"ר א .רם טיקטין
(סמסטר א)
הרצאה31489:
סמנריון31446-
1002/305

 31202תולדות
הפילוסופיה החדשה /
ד"ר פ .איפרגן
1002/201

 31105מבוא ללוגיקה/
פרופ' י .דולב
1002/201

 31740יצירות אומנות
במבחן תיאוריות
באסתטיקה /פרופ' ד.
הרצנברג
(סמסטר א)
1002/203

 31450ממיתוס ללוגוס / /ד"ר
פ .איפרגן
1002/61

 31590שיטות מחקר/
פרופ' נ .זהר
1002/305

חוויה והתנסות :שאלת
אחדות התודעה /ד"ר
ת.לבנון
הרצאה31772-
סמנריון31764-
1002/305

 31437היחס בין הטבע
והתרבות /פרופ' ד.
הרצנברג
(סמסטר ב)
1002/203

 46585קריאת טקסטים
בפילוסופיה העתיקה:
טקסטים פוליטיים /ד"ר ג.
דנציג
502/14

סובלנות ,פלורליזים
ורב תרבותיות /פרופ'
א .שגיא
הרצאה31577 -
סמנריון31572 -
604/64

 31702הביולוגיה
המודרנית ואתגריה
המוסריים /פרופ' שאול
דולברג
(סמסטר ב)
1005/209

בעית הגוף והנפש /ד"ר א.
חסיד
הרצאה31788 -
סמנריון31787-
1002/305

 31449קאנט :מוסר הכרה
ופוליטיקה/ד"ר פ .איפרגן
הרצאה31789 :
סמנריון31449 :
1002/61

 31208מבוא לתורת
ההכרה /ד"ר א .חסיד
1002/305

 31102תולדות
הפילוסופיה העתיקה/
ד"ר ת.לבנון
1002/201

 31452הגוף כמכחול
הנפש /פרופ' א.
נחתומי (סמסטר א)
1002/202

ניטשה והטרגדיה
היוונית /פרופ' ד.
הרצנברג
הרצאה31606 -
סמנריון31607 -
1002/305

 31360אקו פילוסופיה:
מבוא לחשיבה סביבתית
ד"ר א .פלמן
(סמסטר ב)
1002/203

 מערכת זו הוכנה לנוחות הסטודנטים אך אינה מחייבת ,יתכנו שינויים .המערכת הרשמית והמחייבת תופיע בפריא"ל במעמד הרישום.
הדרכה אישית
סמינריון

