
  

 

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (6102-6107) ז"שנה"ל תשע       
 סמסטר א' – שנה ג'

 ימים    

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

*תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית   8011-01011

 ד"ר ברנוביץ'  -()סמינר

 10א06335516נ"ז(  2שש"ס  4)

*תמורות חברתיות ומעמדות בסין  

 ד"ר רהב -המודרנית )סמינר(

 10א06335566נ"ז(  2שש"ס  4)

 

*תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית   01011-06011

 ד"ר ברנוביץ'  -()סמינר

 10א06335516נ"ז(  2שש"ס  4)

 

 -*הינדי לעסקים א'

 מר צ'רניאק

 10א06330321נ"ז(  6ש"ס ש 6)

*תמורות חברתיות ומעמדות בסין 

 ד"ר רהב -המודרנית )סמינר(

 10א06335566נ"ז(  2שש"ס  4)

 

  -*סינית למתקדמים א'

 ארבל-גב' ויינשטיין

 10א06330537נ"ז(  4שש"ס  4)

 *סמינר מחלקתי  06011-04011

 

 גב' שניידר -*יפנית למתקדמים א'  

 10א06330037נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 גב' קו -*קוריאנית א' 04011-02011

נ"ז(  4שש"ס  4)

 10א06330231

 גב' שניידר -*יפנית למתקדמים א'

 10א06330037נ"ז(  4שש"ס  4)

-גב' ויינשטיין -*סינית למתקדמים א'

 ארבל

 10א06330537נ"ז(  4שש"ס  4)

  -*המיתוס של הסמוראי

 בול-ד"ר דליות

 10א06336013נ"ז(  6שש"ס  6)

 גב' קו -קוריאנית א'* 

 10א06330231נ"ז(  4שש"ס  4)

מדינה, חברה והיסטוריה של *

 ד"ר מורן -ההימלאיה

 10א06335304נ"ז(  2שש"ס  4)

 גב' קו-–*קוריאנית ג'  02011-08011
 נ"ז( 6שש"ס  6)

 10א06330236
 

 מותנה במספר הנרשמים*

*קוריאה0 תרבות והיסטוריה  

 ד"ר פודולר -בראי הקולנוע

 10א06330212נ"ז(  6שש"ס  6)

 -*הינדי למתקדמים א'

 מר צ'רניאק 

 10א06330321נ"ז(  6שש"ס  6)

היסטוריה,  –ההינדואיזם והג'ייניזם  *

ד"ר  -– דת, אקולוגיה ותרבות

 תאודור 

 10א06330308נ"ז(  4שש"ס  4)

 

מדינה, חברה והיסטוריה של *

 ד"ר מורן -ההימלאיה

 10א06335304נ"ז(  2שש"ס  4)

היסטוריה,  –ההינדואיזם והג'ייניזם  *    08011-61011

ד"ר  -– דת, אקולוגיה ותרבות

 תאודור 

 10א06330308נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 



  

 

 

 'בסמסטר  – שנה ג'

 

 ימים   

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 - –המיתוס של הסמוראי  *     8011-01011

 בול-ד"ר דליות

 10ב06336013נ"ז(  6ש"ס ש 6)

 גב' שניידר -יפנית למתקדמים ב' *  01011-06011

 10ב06330038נ"ז(  4שש"ס  4)

 מר צ'רניאק -הינדי לעסקים ב' *

 10ב06330320נ"ז(  6שש"ס  6)

 

משפחה וחברה בסין  *

 ד"ר ברנוביץ' -המודרנית

 10ב06330513נ"ז(  4שש"ס  4)

 

  -סינית למתקדמים ב' *

  ארבל-גב' ויינשטיין

 10ב06330538נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' שניידר -יפנית למתקדמים ב' *

 10ב06330038נ"ז(  4שש"ס  4)

  –פרויקט גמר עסקים באסיה  **

 יורם עברון ר ד"

 10ב06339105נ"ז(  2ש"ס ש 6)

 סמינר מחלקתי *  06011-04011

 

 
 

  

 גב' קו -קוריאנית ב' * 04011-02011

 10ב06330230נ"ז(  4שש"ס  4)

  -סינית למתקדמים ב' *

 ארבל-גב' ויינשטיין

 10ב06330538נ"ז(  4שש"ס  4)

משפחה וחברה בסין  * 

 ד"ר ברנוביץ' -המודרנית

 10ב06330513נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' קו -קוריאנית ב' *

 10ב06330230נ"ז(  4שש"ס  4)

  –-יחסי יפן והקוריאות )סמינר( * 

 ד"ר פודולר

 10ב06334013נ"ז(  2שש"ס  4)

 גב' קו-–קוריאנית ד'  * 02011-08011
 נ"ז( 6שש"ס  6)

 10א06330235

 ספר הנרשמיםמותנה במ *

  -הינדי למתקדמים ב' * 

 מר צ'רניאק

 10ב06330320נ"ז(  6שש"ס  6)

 

מרחב וקדושה בדרום  *

  -אסיה

 ד"ר מורן 

 10ב06336315נ"ז(  4שש"ס  4)

  –-יחסי יפן והקוריאות )סמינר( * 

 ד"ר פודולר

 10ב06334013נ"ז(  2שש"ס  4)

ספרות קלאסית של  * 08011-61011

ור ד"ר תאוד -ההינדואיזם 

 נ"ז( 6שש"ס  6)

 10ב06336316

מרחב וקדושה בדרום  *  

  -אסיה

 ד"ר מורן 

 10ב06336315נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 

 , מיועד לתלמידי תכנית עסקים באסיה בלבד103ב06339105נ"ז(  2ש"ס ש 6) יורם עברון ר ד" – ,"פרויקט גמר עסקים באסיה" הקורס** 


