
  

 

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2016-2017)ז "ל תשע"       שנה
'  סמסטר א–' שנה ג

     ימים

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית *  8:00-10:00

'  ר ברנוביץ"ד- (סמינר)

 01א125.3302 (ז" נ6ס " שש4)

תמורות חברתיות ומעמדות בסין * 

ר רהב "ד- (סמינר)המודרנית 

 01א125.3322 (ז" נ6ס " שש4)

 

תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית *  10:00-12:00

'  ר ברנוביץ"ד- (סמינר)

 01א125.3302 (ז" נ6ס " שש4)

 

- 'הינדי לעסקים א*

רניאק 'מר צ

 01א125.1560 (ז" נ2ס " שש2)

תמורות חברתיות ומעמדות בסין *

ר רהב "ד- (סמינר)המודרנית 

 01א125.3322 (ז" נ6ס " שש4)

 

-  'סינית למתקדמים א*

ארבל -ויינשטיין' גב

 01א125.1357 (ז" נ4ס " שש4)

סמינר מחלקתי *  12:00-14:00

 

שניידר ' גב- 'יפנית למתקדמים א*  

 01א125.1157 (ז" נ4ס " שש4)

 

קו ' גב- 'קוריאנית א* 14:00-16:00

 (ז" נ4ס " שש4)

 01א125.1650

שניידר ' גב- 'יפנית למתקדמים א*

 01א125.1157 (ז" נ4ס " שש4)

-ויינשטיין' גב- 'סינית למתקדמים א*

ארבל 

 01א125.1357 (ז" נ4ס " שש4)

-  המיתוס של הסמוראי*

בול -ר דליות"ד

 01א125.2105 (ז" נ2ס " שש2)

קו ' גב- 'קוריאנית א* 

 01א125.1650 (ז" נ4ס " שש4)

חברה והיסטוריה של , מדינה*

ר מורן "ד- ההימלאיה

 01א125.3514 (ז" נ6ס " שש4)

 קו' גב-–' קוריאנית ג* 16:00-18:00
 (ז" נ2ס " שש2)

 01א125.1652
 

 מותנה במספר הנרשמים*

תרבות והיסטוריה : קוריאה* 

ר פודולר "ד- בראי הקולנוע

 01א125.1606 (ז" נ2ס " שש2)

- 'הינדי למתקדמים א*

רניאק  'מר צ

 01א125.1560 (ז" נ2ס " שש2)

, היסטוריה– ייניזם 'ההינדואיזם והג *

ר "ד- – אקולוגיה ותרבות, דת

תאודור  

 01א125.1518 (ז" נ4ס " שש4)

 

חברה והיסטוריה של , מדינה*

ר מורן "ד- ההימלאיה

 01א125.3514 (ז" נ6ס " שש4)

, היסטוריה– ייניזם 'ההינדואיזם והג *    18:00-20:00

ר "ד- – אקולוגיה ותרבות, דת

תאודור  

 01א125.1518 (ז" נ4ס " שש4)

 

 



  

 

 

'  סמסטר ב–' שנה ג

 

    ימים

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 - –המיתוס של הסמוראי *     8:00-10:00

בול -ר דליות"ד

 01ב125.2105 (ז" נ2ס " שש2)

שניידר ' גב- 'יפנית למתקדמים ב*  10:00-12:00

 01ב125.1158 (ז" נ4ס " שש4)

רניאק 'מר צ- 'הינדי לעסקים ב*

 01ב125.1561 (ז" נ2ס " שש2)

 

משפחה וחברה בסין *

' ר ברנוביץ"ד- המודרנית

 01ב125.1305 (ז" נ4ס " שש4)

 

-  'סינית למתקדמים ב*

ארבל  -ויינשטיין' גב

 01ב125.1358 (ז" נ4ס " שש4)

שניידר ' גב- 'יפנית למתקדמים ב*

 01ב125.1158 (ז" נ4ס " שש4)

סמינר מחלקתי *  12:00-14:00

 

 

 

 
 

  

קו ' גב- 'קוריאנית ב* 14:00-16:00

 01ב125.1651 (ז" נ4ס " שש4)

-  'סינית למתקדמים ב*

ארבל -ויינשטיין' גב

 01ב125.1358 (ז" נ4ס " שש4)

משפחה וחברה בסין * 

' ר ברנוביץ"ד- המודרנית

 01ב125.1305 (ז" נ4ס " שש4)

קו ' גב- 'קוריאנית ב*

 01ב125.1651 (ז" נ4ס " שש4)

  – -(סמינר)יחסי יפן והקוריאות 

ר פודולר "ד

 01ב125.4105 (ז" נ6ס " שש4)

 קו' גב-–' קוריאנית ד* 16:00-18:00
 (ז" נ2ס " שש2)

 01א125.1653

  מותנה במספר הנרשמים*

-  'הינדי למתקדמים ב* 

רניאק 'מר צ

 01ב125.1561 (ז" נ2ס " שש2)

 

-  מרחב וקדושה בדרום אסיה*

ר מורן  "ד

 01ב125.2503 (ז" נ4ס " שש4)

  – -(סמינר)יחסי יפן והקוריאות 

ר פודולר "ד

 01ב125.4105 (ז" נ6ס " שש4)

ספרות קלאסית של * 18:00-20:00

ר תאודור "ד- ההינדואיזם 

 (ז" נ2ס " שש2)

 01ב125.2502

-  מרחב וקדושה בדרום אסיה*  

ר מורן  "ד

 01ב125.2503 (ז" נ4ס " שש4)

 

 


