
  

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

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

 ימים    

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 -*מבוא לציוויליזציה הסינית  08:00-10:00

 ד"ר רהב

 01א125.1312נ"ז(  4שש"ס,  4)

 

  -מקיסרות לקומוניזם :*סין 

 ד"ר רהב

 01א125.1365נ"ז(  2שש"ס,  2)

 ד"ר עברון -מדיניות החוץ של סין*

 01א125.1322נ"ז(  4שש"ס,  4)

 גב' אדמון -*סינית א' 10:00-12:00

 02א125.1350 נ"ז( 4שש"ס  4)

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית א'

 01א125.1150נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית א'

 01א125.1350נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר מורן-*דת וחברה בדרום אסיה

 125.1519נ"ז(  4שש"ס , 4)

 

 -*מבוא לציוויליזציה הסינית

 ד"ר רהב

 01א125.1312נ"ז(  4שש"ס,  4)

 

 

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית א'

 01א125.1150נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית א'

 01א125.1350נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ד"ר עברון -ניות החוץ של סין*מדי

 01א125.1322נ"ז(  4שש"ס,  4)

 *סמינר מחלקתי  12:00-14:00

 

 ד"ר מורן-*דת וחברה בדרום אסיה

 125.1519נ"ז(  4שש"ס , 4)

 גב' אדמון -*סינית א'

 02א125.1350 נ"ז( 4שש"ס  4)

 

  -*הינדי לעסקים א'

 ר צ'רניאקמ

 01א125.1562נ"ז(  2שש"ס  2)

 גב' קו -*קוריאנית א' 14:00-16:00

 01א125.1650נ"ז(  4שש"ס  4)

 -ההודית*מבוא לציויליזציה 

 ד"ר מורן

 01א125.1503נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 

 מר צ'רניאק -*הינדי א'

 01א125.1550נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 גב' קו -*קוריאנית א'

 01א125.1650נ"ז(  4שש"ס  4)

 

הינדואיזם ובודהיזם במבט  *

וד"ר ד"ר תאודור  -– השוואתי

 בולוקן

 01א125.1528נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 מר צ'רניאק -*הינדי א'

 01א125.1550נ"ז(  4שש"ס  4)

 -ההודית*מבוא לציויליזציה   16:00-18:00

 ד"ר מורן

 01א125.1503נ"ז(  4שש"ס  4) 

 

 

הינדואיזם ובודהיזם במבט  * 

וד"ר ד"ר תאודור  -– השוואתי

 בולוקן

 01א125.1528נ"ז(  4שש"ס  4)

 

  
 

 



  

 

 סמסטר ב' –' שנה א

 

 ימים   

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית ב'  8:00-10:00

 01ב125.1151נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית ב'

 01ב125.1351נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 גב' אדמון -*סינית ב' 

 02ב125.1351נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 

 

 גב' אדמון -*סינית ב' 10:00-12:00

 נ"ז( 4שש"ס  4)

 02ב125.1351

 -*משפחה וחברה בסין המודרנית  

 ד"ר ברנוביץ'

 01ב125.1305נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית ב'

 01ב125.1351נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 עיני-גב' טקאקי -ית ב'*יפנ

 01ב125.1151נ"ז(  4שש"ס  4)

 

*הגיה בסינית לתלמידי  12:00-14:00

 גב' וו  -סינית ב'

 נ"ז( 2שש"ס  2)

 02ב125.1374

 

 *סמינר מחלקתי

 

 

 

 מר צ'רניאק -*הינדי ב'

 01ב125.1551נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 -*הגיה בסינית לתלמידי סינית ב' 

 גב' וו 

 01ב125.1374נ"ז(  2שש"ס  2)

 

 מר צ'רניאק -*הינדי לעסקים ב'

 01ב125.1563נ"ז(  2שש"ס  2)

 גב' קו -*קוריאנית ב' 14:00-16:00

נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1651

  משפחה וחברה בסין המודרנית*

 ד"ר ברנוביץ

 01ב125.1305נ"ז(  4שש"ס,  4)

 גב' קו -*קוריאנית ב' 

 01ב125.1651נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ר צ'רניאקמ -*הינדי ב'

 01ב125.1551נ"ז(  4שש"ס  4)

 

  -היפניתמבוא לציויליזציה   16:00-18:00

 פרופ' קובנר

 01ב125.1102נ"ז(  4שש"ס  4)

   

  -יפנית*מבוא לציויליזציה ה  18:00-20:00

 פרופ' קובנר

 01ב125.1102נ"ז(  4שש"ס  4)

 

   

 


