
  

                     אוניברסיטת חיפה               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (6102-6107) ז"שנה"ל תשע       
 סמסטר א' –מ"א התמחות בשווקי אסיה

 ימים    

 שעות

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

בסין  *תרבות ופוליטיקה  0011-01011

  -המודרנית )סמינר ב"א(

 ד"ר ברנוביץ' 

 10א06335516שש"ס(  4)

*תמורות חברתיות ומעמדות  

 -בסין המודרנית )סמינר ב"א(

 ד"ר רהב

 10א06335566שש"ס(  4)

  –*סביבה, פוליטיקה וחברה בסין 

 ד"ר ברנוביץ'

 10א06334506שש"ס(  4)

 גב' חן  -–*דפוסים ומגמות בשוק הטאיווני 

 10א06334507( שש"ס 6)

 פרופ' שהרבני  -*כלכלה ניהולית

 10א61034151שש"ס(  6)

 (0011-00011)שעות הקורס 

 (5130636102-430036102 0)תאריכי הקורס

*תרבות ופוליטיקה בסין   01011-06011

  -המודרנית )סמינר ב"א(

 ד"ר ברנוביץ' 

 10א06335516שש"ס(  4)

ב'0  קורס ליבה-המרחב האסיאני  *

ה והיחיד באסיה המדינ

 פרופ' קובנר –-המודרנית

 10א06337014שש"ס(  4)

**הקורס מתקיים באוניברסיטת 

 בחיפה!

 **הקורס מועבר באנגלית

*תמורות חברתיות ומעמדות 

 -בסין המודרנית )סמינר ב"א(

 ד"ר רהב

 10א06335566שש"ס(  4)

  –*סביבה, פוליטיקה וחברה בסין 

 ד"ר ברנוביץ'

 10א06334506שש"ס(  4)

ד"ר  –לאומית בהודו -*התנהלות עסקית בין

 שניר

 10א06334400שש"ס(  6)

 

 *סמינר מחלקתי  06011-04011

 

ב'0  קורס ליבה-המרחב האסיאני  *

המדינה והיחיד באסיה 

  קובנר פרופ'-המודרנית

 10א06337014שש"ס(  4)

**הקורס מתקיים באוניברסיטת 

 בחיפה!

 **הקורס מועבר באנגלית

  -תיבה מתודולוגית*סדנת כ 

 בול-ד"ר דליות

 10א06334110שש"ס(  6)

 

 

זרמים איסלמיים בין דרום *   04011-02011

 פרופ' ויסמן– -ומערב אסיה

 10א06337013שש"ס(  4)

**הקורס מתקיים באוניברסיטת 

 בחיפה!

 **הקורס מועבר באנגלית

  -*סוגיות במדעי ההתנהגות 

  10א61034101שש"ס(  6פרופ' הראלי )

 (03011-00011)שעות הקורס0 

 (5130636102-430036102)תאריכי הקורס0 

  –*היסטוריה של ההימלאיה )סמינר ב"א( 

 10א06335304שש"ס(  4) ד"ר  מורן 

 10א06334531שש"ס(  6גב' וו ) -*סינית מ"א א'

 

02011-00011  
 

זרמים איסלמיים בין דרום * 

  פרופ' ויסמן-ומערב אסיה

 10א06337013שש"ס(  4)

**הקורס מתקיים באוניברסיטת 

 בחיפה!

 **הקורס מועבר באנגלית

  -*סוגיות במדעי ההתנהגות 

  10א61034101שש"ס(  6פרופ' הראלי )

 (03011-00011)שעות הקורס0 

 (5130636102-430036102)תאריכי הקורס0 

  –*היסטוריה של ההימלאיה )סמינר ב"א( 

 ד"ר  מורן

 10א06335304שש"ס(  4) 

 

00011-61011       

 

  *הקורסים המצוינים בכתום ניתנים במסגרת התכנית "המרחב האסיאני" ופתוחים לכל תלמידי המ"א3



  

 

 'בסמסטר  –מ"א התמחות בשווקי אסיה

 ימים   

 שעות

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 ד"ר שני -*פרקטיקות ושיחי אזרחות בהודו     0011-01011

 10ב06334414שש"ס(  4)

ד"ר עברון        -*דפוסים ומגמות בשוק הסיני 

 10ב06334503שש"ס(  6)

 פרופ' צפריר -*התנהגות ארגונית

 10ב61034171שש"ס(  6)

 (0011-00011)שעות הקורס 

 23036107-53536107אריכי הקורס0 ת

 ד"ר שני -*פרקטיקות ושיחי אזרחות בהודו     01011-06011

 10ב06334414שש"ס(  4)

 פרופ' צפריר -*התנהגות ארגונית

 16ב61034171שש"ס(  6)

 (00011-04011)שעות הקורס 

 023036107-53536107 אריכי הקורסת

*סמינר   06011-04011

 מחלקתי

 

 

 

*המודלים ההודים במרחב הספרותי 

 ד"ר ברונר –-האסיאתי 

 שש"ס( 6)

**הקורס יועבר באוניברסיטה העברית 

 בירושלים

 גב' וו -*סינית למ"א ב' 

 10ב06334530שש"ס(  6)

 עיני-טאקאקיגב'  -*יפנית למ"א ב'

 10ב06334000שש"ס(  6)

סיפורי הצלחה וכישלון של חברות ישראליות *

 10ב06334002שש"ס(  6)  גב' נטע קלמנסון-– ביפן

 

*גבולות במרחב האסיאתי0 גיאוגרפיה,    04011-02011

 פרופ' שלח  -תרבות ופוליטיקה

 שש"ס( 4)

**הקורס יועבר באוניברסיטה העברית 

 בירושלים

  -ה של פוליטיקת המונים*התהוות 

 10ב06334561שש"ס(  4ד"ר רהב )

 

 רד"ר פודול -)סמינר ב"א(*יחסי יפן והקוריאות

 10ב06334013שש"ס(  4)

 

02011-00011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*גבולות במרחב האסיאתי0 גיאוגרפיה, 

 פרופ' שלח -תרבות ופוליטיקה

 שש"ס( 4) 

**הקורס יועבר באוניברסיטה העברית 

 בירושלים

 פרופ' שהם -*ניהול שיווק 

 10א61034031שש"ס(  6)

 (03011-00011)שעות הקורס0 

 33036107-53536107תאריכי הקורס0 

 ד"ר בודוף -*מחשבים ומערכות מידע

 10ב61034141שש"ס(  6)

 (03011-00011)שעות הקורס0 

 (33036107-53536107תאריכי הקורס )

  -*התהוותה של פוליטיקת המונים

 10ב06334561שש"ס(  4ד"ר רהב )

ד"ר פודולר  -*יחסי יפן והקוריאות )סמינר ב"א(

 10ב06334013שש"ס(  4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  פרופ' שהם -*ניהול שיווק     00011-61011

 16א61034031שש"ס(  6)

 00011-60011)שעות הקורס0 

 33036107-53536107תאריכי הקורס0 

 ד"ר בודוף  -*מחשבים ומערכות מידע

 10ב61034141שש"ס(  6)

 (03011-00011)שעות הקורס0 

 (33036107-53536107)תאריכי הקורס 

 

 ת חיפה לירושלים3*הקורסים המצוינים בכתום ניתנים במסגרת התכנית "המרחב האסיאני" ופתוחים לכל תלמידי המ"א3 תהיה הסעה מאורגנת בחינם שתצא מאוניברסיט


