
  

  

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2017-2018) ח"שנה"ל תשע       
 סמסטר א' – מ"א

 

 ימים    

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

8:00-10:00     

 

 *סדנת כתיבה מתודולוגית

 ד"ר שני

 01א125.4312ש"ס( ש 4)

 קורס ליבה המרחב האסיאני*   10:00-12:00

 שש"ס( 2)פרופ' ריקי 

 **הקורס יועבר באוניברסיטה העברית בירושלים

 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

 

 *דמוקרטיה, בחירות ואזרחות בהודו

 ד"ר שני

 01א125.4565שש"ס(  4)

 

 *סמינר מחלקתי  12:00-14:00

וחילופי קבוצתיים  *אתניות, יחסים בין 

 2. )ד"ר ברם, תרבות: יהודים באסיה

 שש"ס(

 **הקורס יועבר באוניברסיטה העברית בירושלים

 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

 דמוקרטיה, בחירות ואזרחות בהודו 

 ד"ר שני

 01א125.4565שש"ס(  4)

 

14:00-16:00   

*אימפריות ובתי משפט בתחילת 

סשטי, ד"ר )ד"ר פיי יורואסיה המודרנית

 שש"ס( 4ברק , 
 **הקורס יועבר באוניברסיטה העברית בירושלים

 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

 *אתניות, זהות ולאומיות בסין 

 ד"ר ברנוביץ

 01א125.4302שש"ס(    4)

 

16:00-18:00  
 

 

* אימפריות ובתי משפט בתחילת 

יורואסיה המודרנית)ד"ר פייסשטי, ד"ר 

 שש"ס( 4ברק , 
 רס יועבר באוניברסיטה העברית בירושלים**הקו

 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

 *אתניות, זהות ולאומיות בסין 

 ד"ר ברנוביץ

 01א125.4302שש"ס(    4)

 

 

 עיני-טקאקי גב'  -א'–מ"א  *יפנית     18:00-20:00

 01א125.4110שש"ס(  2)



  

 גב' האולן וו –*סינית מ"א א' 

 01א125.4350שש"ס(  2)

יתואם ישירות על ידי ביום חמישי ופי לסינית/יפנית מ"א מועד ס

 המורות עם התלמידים

ניתנים במסגרת התכנית "המרחב האסיאני" ופתוחים לכל תלמידי המ"א. תהיה הסעה מאורגנת בחינם שתצא מאוניברסיטת  בכתוםהקורסים המצוינים *

 חיפה לירושלים

 

 'בסמסטר  – מ"א

 ימים   

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 –סוגיות מרכזיות בקוריאה *     8:00-10:00

 פודולרד"ר  

 01ב125.4600שש"ס(  2)

 סוגיות במדיניות חוץ וביטחון לאומי*   10:00-12:00

 סין-בצפון  

 01ב125.7107שש"ס(  4ד"ר עברון ) 

 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט

 האנגלית בשפהיועבר **הקורס 

 ד"ר שני -לאומנות הינדית* 

 01ב125.4412שש"ס(  2)

 *סמינר מחלקתי  12:00-14:00

 

 

 

-סוגיות במדיניות חוץ וביטחון לאומי בצפון*

 סין

 01ב125.7107שש"ס(  4ד"ר עברון )

 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט

 בשפה האנגליתיועבר **הקורס 

 

  -*התהוותה של פוליטיקת המונים 

 01ב125.4320שש"ס(  4רהב ) ד"ר

דת ממוסדת ודת ללא ממסד בהודו  *   14:00-16:00

 ובסין 

 01ב125.7106 שש"ס( 4)ד"ר מורן 

 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט

 בשפה האנגליתיועבר **הקורס 

  -*התהוותה של פוליטיקת המונים 

 01ב125.4320שש"ס(  4ד"ר רהב )

 

דת ללא ממסד בהודו דת ממוסדת ו *   16:00-18:00

 ובסין 

 01ב125.7106שש"ס(  4ד"ר מורן )

 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט

 בשפה האנגליתיועבר **הקורס 

  

 גב' וו -*סינית למ"א ב'     18:00-20:00

 01ב125.4351שש"ס(  2)

 עיני-גב' טאקאקי -*יפנית למ"א ב'

 01ב125.4111שש"ס(  2)

יתואם ישירות על ידי ביום חמישי מועד סופי לסינית/יפנית מ"א 

 המורות עם התלמידים

 

 


