
                     אוניברסיטת חיפה               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2018-2019שנה"ל תשע"ט )              

  

 

 עסקים באסיה סמסטר א' –' אשנה 
 

 ימים    
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 ד"ר רהב -*מבוא לסין המודרנית  8:00-10:00
 01א125.1304נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 גב' אדמון -סינית א' 
 01א125.1350נ"ז(   4שש"ס  4)
 

 

 גב' קו -*קוריאנית א' 10:00-12:00
 01א125.1650נ"ז(  4"ס שש 4)

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית א'
 01א125.1150נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 ד"ר רהב -*מבוא לסין המודרנית 
 01א125.1304נ"ז(  4שש"ס  4)

 מר צ'רניאק -*הינדי א'
 01א125.1550נ"ז(  4שש"ס  4)

מר  –*כלכלה ללא כלכלנים 
 אמנון קומלוש

 01א212.1134 נ"ז( 2שש"ס  2)

 גב' קו -נית א'*קוריא
 01א125.1650נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' אדמון -סינית א' 12:00-14:00
נ"ז(   4שש"ס  4)

 01א125.1350

 *סמינר מחלקתי
 

 מר צ'רניאק -*הינדי א'
 01א125.1550נ"ז(  4שש"ס  4)

 –*כלכלה פוליטית בינלאומית 
נ"ז(  4שש"ס  4ד"ר רנן קופרמן )

 01א205.2083

 עיני-יגב' טקאק -*יפנית א'
 01א125.1150נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 מר צ'רניאק -*הינדי לעסקים א'   14:00-16:00
 01א125.1562נ"ז(  2שש"ס  2)

 –*כלכלה פוליטית בינלאומית 
נ"ז(  4שש"ס  4ד"ר רנן קופרמן )

 01א205.2083

 

ד"ר איתן  –*התנהגות ארגונית  16:00-18:00
נ"ז(  4שש"ס  4ברונשטיין )
 01א212.2669

ד"ר   -בוא לציויליזציה ההודית*מ
 מורן

 01א125.1503נ"ז(  4שש"ס  4)

 –* פולחן וקורבן בדתות הודו 
נ"ז(  4שש"ס  4ד"ר מורן )

 01א125.1564

  

ד"ר איתן  –*התנהגות ארגונית  18:00-20:00
נ"ז(  4שש"ס  4ברונשטיין )
 01א212.2669

ד"ר   -*מבוא לציויליזציה ההודית
 מורן

 01א125.1503נ"ז(  4שש"ס  4)

 –* פולחן וקורבן בדתות הודו 
נ"ז(  4שש"ס  4ד"ר מורן )

 01א125.1564

  

 
 
 



                     אוניברסיטת חיפה               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2018-2019שנה"ל תשע"ט )              

  

 סמסטר ב' –' שנה א
 ימים   
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

 ארבל –גב' ויינשטיין  –*סינית ב'   8:00-10:00
 01ב125.1351נ"ז(  4שש"ס  4)

   

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית ב'
 01ב125.1151נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' קו -*קוריאנית ב' 10:00-12:00
 01ב125.1651נ"ז(  4שש"ס  4)

 רהבד"ר   -*מבוא לציויליזציה סינית
 01ב125.1312נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 גב' קו -*קוריאנית ב' 
 01ב125.1651נ"ז(  4שש"ס  4)

 מר צ'רניאק -*הינדי ב'
 01ב125.1551נ"ז(  4ס שש" 4)

ווייתית *מקום לסינית סדנא ח
גב'  -להקניית מיומנויות דיבור

 אדמון
 01ב125.1375 נ"ז( 4שש"ס  4)

*מקום לסינית סדנא חווייתית 
 גב אדמון-להקניית מיומנויות דיבור

 01ב125.1375 נ"ז( 4שש"ס  4)

 ארבל –גב' ויינשטיין  –*סינית ב' 
 01ב125.1351נ"ז(  4שש"ס  4)

 *סמינר מחלקתי  12:00-14:00
 

 מר צ'רניאק -*הינדי ב'
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1551
 *הגייה לסינית ב'

נ"ז(  2שש"ס  2)
 01ב125.1374

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית ב' 
 01ב125.1151נ"ז(  4שש"ס  4)

מר  -*הינדי לעסקים ב'      14:00-16:00
 צ'רניאק

נ"ז(  2שש"ס  2)
 01ב125.1563

 הגייה לסינית ב'*
נ"ז(  2שש"ס  2)

 02ב125.1374

*קוריאה: תרבות והיסטוריה בראי  
 ד"ר פודולר -הקולנוע

 01ב125.1606נ"ז(  2שש"ס  2)

מר  – האליםשפת  –*סנסקריט 
נ"ז(  4שש"ס  4צ'רניאק )

 01ב125.1566

 רהבד"ר   -*מבוא לציויליזציה סינית    16:00-18:00
 01ב125.1312נ"ז(  4שש"ס  4)
 

מר  – האליםשפת  –*סנסקריט 
נ"ז(  4שש"ס  4צ'רניאק )

 01ב125.1566

18:00-20:00      

 


