
  

 

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2016-2017)ז "ל תשע"       שנה
' סמסטר א" עסקים באסיה "–' שנה ב

     ימים

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

שניידר  ' גב- –' יפנית ג*   8:00-10:00

 01א125.1152 (ז" נ4ס " שש4)

 

-  מבוא לסין המודרנית*

 01א125.1304 (ז" נ4ס " שש4)ר רהב "ד

  

אדמון ' גב- –' סינית ג*  10:00-12:00

 (ז" נ4ס " שש4)

 01א125.1352

 

-  מבוא לסין המודרנית* 

 01א125.1304 (ז" נ4ס " שש4)ר רהב "ד

אדמון ' גב- –' סינית ג* 

 01א125.1352 (ז" נ4ס " שש4)

שניידר  ' גב- –' יפנית ג* 

 01א125.1152 (ז" נ4ס " שש4)

רניאק  'מר צ- 'הינדי ג* 

 01א125.1552 (ז" נ4ס " שש4)

סמינר מחלקתי *  12:00-14:00

 

- בין פלדה לגנגנאם סטייל  *

 01א125.2601 (ז" נ2ס " שש2)ר פודולר "ד

' הינדי לעסקים א*

רניאק  'מר צ

 125.1562א01 (ז" נ2ס " שש2)

-  כלכלת ועסקים בהודו* 

 (ז" נ2ס " שש2)ר שניר "ד

 01א125.2501
 

קו ' גב- 'קוריאנית א* 14:00-16:00

 (ז" נ4ס " שש4)

 01א125.1650

- עיני' גב-'יפנית מדוברת א*

טאקאקי  

 01א125.1170 (ז" נ2ס " שש2)

-  המיתוס של הסמוראי*

בול -ר דליות"ד

 01א125.2105 (ז" נ2ס " שש2)

רניאק  'מר צ- 'הינדי ג* 

 01א125.1552 (ז" נ4ס " שש4)

 

קו ' גב- 'קוריאנית א*

 01א125.1650 (ז" נ4ס " שש4)

– ייניזם 'ההינדואיזם והג *

אקולוגיה , דת, היסטוריה

ר תאודור  "ד- – ותרבות

 01א125.1518 (ז" נ4ס " שש4)

 

- מבוא לקוריאה המודרנית*  16:00-18:00

ר פודולר "ד

 01א125.1605 (ז" נ4ס " שש4)

-  הפולחן ההודי על סוגיו*

 (ז" נ4ס " שש4)ר מורן "ד

 01א125.2505

- תרבות והיסטוריה בראי הקולנוע: קוריאה*

ר פודולר "ד

 01א125.1606 (ז" נ2ס " שש2)

– ייניזם 'ההינדואיזם והג *

אקולוגיה , דת, היסטוריה

ר תאודור  "ד- – ותרבות

 01א125.1518 (ז" נ4ס " שש4)

 

 

ר "ד-מבוא לקוריאה המודרנית*  18:00-20:00

פודולר 

 01א125.1605 (ז" נ4ס " שש4)

-  הפולחן ההודי על סוגיו*

 (ז" נ4ס " שש4)ר מורן "ד

 01א125.2505

   



  

 

 

' סמסטר ב" עסקים באסיה "–' שנה ב

    ימים

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

- תרבות פוליטית ביפן* 8:00-10:00

ר פודולר "ד (ס"פרו)

 (ז" נ6ס " שש4)

 01ב125.3107

שניידר  ' גב- –' יפנית ד*

 01ב125.1153 (ז" נ4ס " שש4)

תנועות חברתיות * 

והתקוממויות עממיות בסין 

ר רהב "ד- (ס"פרו)

 01ב125.3321 (ז" נ6ס " שש4)

שניידר  ' גב- –' יפנית ד*

 01ב125.1153 (ז" נ4ס " שש4)

 

- תרבות פוליטית ביפן* 10:00-12:00

ר פודולר "ד (ס"פרו)

 (ז" נ6ס " שש4)

 01ב125.3107

-  מבוא לסין בת זמננו*

' ר ברנוביץ"ד

 01ב125.1307 (ז" נ4ס " שש4)

 

רניאק 'מר צ- 'הינדי לעסקים ב*

 01ב125.1563 (ז" נ2ס " שש2)

ר עברון "ד- כלכלה ועסקים בסין*

 01ב125.1321 (ז" נ4ס " שש4)

תנועות חברתיות *

והתקוממויות עממיות בסין 

ר רהב "ד- (ס"פרו)

 01ב125.3321 (ז" נ6ס " שש4)

משפחה וחברה בסין *

' ר ברנוביץ"ד- המודרנית

 01ב125.1305 (ז" נ4ס " שש4)

-עיני' גב- 'יפנית מדוברת ב*

טאקאקי  

 01ב125.1171 (ז" נ2ס " שש2)

אדמון ' גב- 'סינית ד* 12:00-14:00

 01ב25.1351 (ז" נ4ס " שש4)

 

סמינר מחלקתי *

 

 

ר עברון "ד- כלכלה ועסקים בסין*

 01ב125.1321 (ז" נ4ס " שש4)

אדמון ' גב- 'סינית ד*

 01ב25.1351 (ז" נ4ס " שש4)

 

-  (ס"פרו)מיזאקי היאו : אנימציה יפנית*

 (ז" נ6ס " שש4)בול -ר דליות"ד

 0ב125.3112

רניאק  'מר צ- 'הינדי ד* 

 01ב125.1553 (ז" נ4ס " שש4)

קו ' גב- 'קוריאנית ב* 14:00-16:00

 01ב125.1651 (ז" נ4ס " שש4)

-  מבוא לסין בת זמננו*

' ר ברנוביץ"ד

 01ב125.1307 (ז" נ4ס " שש4)

 

 

כהן ' גב- כלכלה ועסקים ביפן*

קובנר ' ופרופ

 125.2104 (ז" נ4ס " שש4)

משפחה וחברה בסין *

' ר ברנוביץ"ד- המודרנית

 01ב125.1305 (ז" נ4ס " שש4)

קו ' גב- 'קוריאנית ב*

 01ב125.1651 (ז" נ4ס " שש4)

- (ס"פרו)מיזאקי היאו : אנימציה יפנית*

בול -ר דליות"ד

 01ב125.3112 (ז" נ6ס " שש4)

שינויים חברתיים : לרכב על הפיל*

- (ס"פרו)ופוליטיים בהודו העכשווית 

ר שני "ד

 01ב125.8409 (ז" נ6ס " שש4)

ר שני "ד- מבוא להודו המודרנית*  16:00-18:00

 01ב125.1507 (ז" נ4ס " שש4)

 

כהן ' גב- כלכלה ועסקים ביפן*

קובנר ' ופרופ

 125.2104 (ז" נ4ס " שש4)

 

-  מרחב וקדושה בדרום אסיה*

ר מורן  "ד

 01ב125.2503 (ז" נ4ס " שש4)

שינויים חברתיים : לרכב על הפיל*

- (ס"פרו)ופוליטיים בהודו העכשווית 

ר שני "ד

 01ב125.8409 (ז" נ6ס " שש4)

ספרות קלאסית של * 18:00-20:00

ר תאודור "ד- ההינדואיזם 

 (ז" נ2ס " שש2)

 01ב125.2502

ר שני "ד- מבוא להודו המודרנית*

 01ב125.1507 (ז" נ4ס " שש4)

 

 

רניאק  'מר צ- 'הינדי ד* 

 01ב125.1553 (ז" נ4ס " שש4)

-  מרחב וקדושה בדרום אסיה*

ר מורן  "ד

 01ב125.2503 (ז" נ4ס " שש4)

 

 


