
  

  

  'סמסטר א – תואר שני
        ימיםימיםימיםימים                

        
        שעותשעותשעותשעות

        יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי        יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעי        יום שלישייום שלישייום שלישייום שלישי        יום שנייום שנייום שנייום שני        יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון

-הודו העצמאיתב בחירות ואזרחות, בניין מדינה*                10101010:00:00:00:00----8888:00:00:00:00
  ר שני"ד
  01א125.4406) ס"שש 4(
  ארבל-ויינשטיין' גב -א"סינית מ*
  01א125.4350) ז"נ 4ס "שש 4(

נבחרות בתולדות סין סוגיות *        12121212:00:00:00:00----10101010:00:00:00:00
, תמורות חברתיות: המודרנית

רגעים מהפכניים וחיי יומיום 
  ר רהב"ד-)א"סמינר ב(
  01א125.3310) ס"שש 4(

  ארבל-ייןויינשט' גב -א"סינית מ*
  01א125.4350) ז"נ 4ס "שש 4(

יסודות הקומוניזם *
-)א"סמינר ב( בסין

  שיחור' פרופ
  01א125.3320) ס"שש 4(

סוגיות נבחרות בתולדות סין *
, תמורות חברתיות: המודרנית

רגעים מהפכניים וחיי יומיום 
  ר רהב"ד-)א"סמינר ב(
  01א125.3310) ס"שש 4(

-ודו העצמאיתבחירות ואזרחות בה, בניין מדינה*
  ר שני"ד
  01א125.4406) ס"שש 4(

יסודות הקומוניזם *            14141414:00:00:00:00----12121212:00:00:00:00
-)א"סמינר ב( בסין

  שיחור' פרופ
  01א125.3320) ס"שש 4(

  שיחור' פרופ-סין והמזרח התיכון*  
  01א125.4310) ס"שש 4(

  

  שיחור' פרופ-סין והמזרח התיכון*                16161616:00:00:00:00----14141414:00:00:00:00
  01א125.4310) ס"שש 4(
- פוליטיקה וזיכרון, טוריההיס: והקוריאות יחסי יפן*
  ר פודולר"ד
  01א125.4105) ס"שש 4(
-)סמינר(מסורות היוגה והמדיטציה בהינדואיזם *
  ר תאודור"ד
  01א125.3513) ס"שש 4(

- פוליטיקה וזיכרון, סטוריהיה: יחסי יפן והקוריאות*                      18:0018:0018:0018:00----16:0016:0016:0016:00
  01א125.4105) ס"שש 4( ר פודולר"ד
-)סמינר(מסורות היוגה והמדיטציה בהינדואיזם *
  01א125.3513) ס"שש 4( ר תאודור"ד

-סוגיות מרכזיות בחקר אסיה*          20:0020:0020:0020:00----18:0018:0018:0018:00
  ר עברון"ד
 01א125.4001)  ס"שש 4(

  

  ר עברון"ד-סוגיות מרכזיות בחקר אסיה*    
   01א125.4001 ) ס"שש 4(

                     ההההאוניברסיטת חיפאוניברסיטת חיפאוניברסיטת חיפאוניברסיטת חיפ               
        הפקולטה למדעי הרוחהפקולטה למדעי הרוחהפקולטה למדעי הרוחהפקולטה למדעי הרוח

  החוג ללימודי אסיההחוג ללימודי אסיההחוג ללימודי אסיההחוג ללימודי אסיה
  

 )2012-2011(ב "ל תשע"שנה       



  

  
  'בסמסטר  – תואר שני

  
        ימיםימיםימיםימים            
        שעותשעותשעותשעות

        יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי        יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעי        יום שלישייום שלישייום שלישייום שלישי        יום שנייום שנייום שנייום שני        יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון

  קובנר' פרופ - תבניות אישיות והתנהגות: אדם וחברה ביפן*                10101010:00:00:00:00----8888:00:00:00:00
  01ב125.4104) ס"שש 4(

  ארבל-ויינשטיין' גב -'א ב"מסינית *          12121212:00:00:00:00----10101010:00:00:00:00
  01ב125.4351) ז"נ 4ס "שש 4(

  ארבל-ויינשטיין' גב -'א ב"סינית מ*    
  01ב125.4351) ז"נ 4ס "שש 4(
  קובנר' פרופ - תבניות אישיות והתנהגות: אדם וחברה ביפן*
  01ב125.4104) ס"שש 4(

 - דונג-ד מאו דזהוע ןס-מסון יאט: התהוותה של פוליטיקת המונים בסין*                14141414:00:00:00:00----12121212:00:00:00:00
   ר רהב"ד
  01ב125.4310) ס"שש 4(
  ר מורן"ד-)א"סמינר ב(היבשת ההודית -זהות וזיכרון חברתי בתת*
  01ב125.3512) ס"שש 4(

זמננו -תרבות יפנית פופולארית בת*          16161616:00:00:00:00----14141414:00:00:00:00
  בול-ר דליות"ד-)א"סמינר ב(
  01ב125.3109) ס"שש 4(

 - דונג-ועד מאו דזה ןס-ון יאטמס: התהוותה של פוליטיקת המונים בסין*    
   ר רהב"ד
 01ב125.4310) ס"שש 4(
  ר מורן"ד-)א"סמינר ב(היבשת ההודית -זהות וזיכרון חברתי בתת*
  01ב125.3512) ס"שש 4(

זמננו -תרבות יפנית פופולארית בת*          18:0018:0018:0018:00----16:0016:0016:0016:00
  בול-ר דליות"ד-)א"סמינר ב(
  01ב125.3109) ס"שש 4(

פוליטיקה במרחב *  
  ר שפר"ד-ייטיסוב-הפוסט

  01ב125.4382) ס"שש 4(

  ר עברון"ד-כלכלה ועסקים בסין*
  01ב125.4306) ס"שש 4(

  

18:0018:0018:0018:00----20:0020:0020:0020:00           
  

פוליטיקה במרחב *  
  ר שפר"ד-סובייטי-הפוסט

  01ב125.4382) ס"שש 4(

  ר עברון"ד-כלכלה ועסקים בסין*
  01ב125.4306) ס"שש 4(

  


