
                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2018-2019) טע"שנה"ל תש                        

  

 עסקים באסיה סמסטר א' –' גשנה 
 ימים    
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 ד"ר רהב -*מבוא לסין המודרנית  8:00-10:00
 01א125.1304נ"ז(  4שש"ס  4)

   

 גב' שניידר -*יפנית למתקדמים א
 01א125.1157נ"ז(  4שש"ס,  4)
 

 גב' קו -*קוריאנית א' 10:00-12:00
 01א125.1650נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' ויינשטיין ארבל -*מדיה סינית
 01א125.2302 נ"ז( 2שש"ס  2)

 ד"ר רהב -*מבוא לסין המודרנית 
 01א125.1304נ"ז(  4שש"ס  4)

גב –* סינית למתקדמים א 
נ"ז(   4שש"ס  4) ויינשטיין ארבל

 גב' קו -*קוריאנית א' 01א125.1357
 01א125.1650( נ"ז 4שש"ס  4)

 6שש"ס  4ד"ר עברון ) -*פרוייקט גמר *סמינר מחלקתי  12:00-14:00
 01א125.9013( נ"ז

גב'  -*יפנית למתקדמים א 
 שניידר

 01א125.115נ"ז(  4שש"ס,  4)

 ד"ר פודולר  -*קוריאה המודרנית  14:00-16:00
 01א125.1605נ"ז(  2שש"ס  2)

 מר צ'רניאק  -*הינדי לעסקים א'
 01א125.1562נ"ז(  2שש"ס  2)

  

ד"ר  -*אנימציה יפנית :מיזאקי היאו )סמינר( 
 01א125.3112נ"ז (  6שש"ס  4בול  )-דליות

 

 6שש"ס  4ד"ר עברון ) -*פרוייקט גמר
 01א125.9013( נ"ז

 גב ויינשטיין ארבל–* סינית למתקדמים א 
 01א125.1357נ"ז(   4שש"ס  4)

 ד"ר פודולר  -ה המודרנית*קוריא  16:00-18:00
 01א125.1605נ"ז(  2שש"ס  2)

 4ד"ר מורן ) –* פולחן וקורבן בדתות הודו 
 01א125.1564נ"ז(  4שש"ס 

 קובנר פרופ' -*יפן המודרנית
 01א125.1105נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ד"ר מורן  -*מבוא לציויליזציה ההודית
 01א125.1503נ"ז(  4שש"ס  4)
 

ד"ר  -ת :מיזאקי היאו )סמינר( *אנימציה יפני
 01א125.3112נ"ז (  6שש"ס  4בול  )-דליות

 ד"ר מורן -*מבוא לציויליזציה ההודית  18:00-20:00
 01א125.1503נ"ז(  4שש"ס  4)

 4ד"ר מורן ) –* פולחן וקורבן בדתות הודו 
 01א125.1564נ"ז(  4שש"ס 

 פרופ' -*יפן המודרנית
נ"ז(  4שש"ס  4) קובנר

 01א125.1105

 

 



                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה
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 עסקים באסיה סמסטר ב' –' גשנה 

 

 ימים   
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 ד"ר שני -*פוליטיקה וחברה בהודו בת זמננו  8:00-10:00
 01ב125.1565נ"ז(  2שש"ס  2)

 ד"ר רהב –*איכרים ובנקאים )סמינר(  
 01ב125.3323נ"ז(   6שש"ס  4)

  

 גב' שניידר -נית ד' *יפ
 01ב125.1153נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר שני -*פוליטיקה וחברה בהודו בת זמננו
 01ב125.1565נ"ז(  2שש"ס  2)

 גב' קו -*קוריאנית ב' 10:00-12:00
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1651

 ד"ר ברנוביץ' -* מבוא לסין בת זמננו
 01ב125.1307נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר רהב –*איכרים ובנקאים )סמינר(  
 01ב125.3323נ"ז(   6שש"ס  4)

 גב' שניידר -*יפנית למתקדמים ב'
 01ב125.1158נ"ז(   4שש"ס  4)

 ד"ר מורן  -*מבוא לציויליזציה סינית
 01ב125.1312נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' קו -*קוריאנית ב'
 01ב125.1651נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' שניידר -'*יפנית למתקדמים ב
 01ב125.1158נ"ז(   4שש"ס  4)

 גב ויינשטיין ארבל –*סינית למתקדמים ב 
 01ב125.1358נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר שני  –*לאומנות דת ומדינה בהודו )סמינר(   *סמינר מחלקתי  12:00-14:00
 01ב125.3518נ"ז(   6שש"ס  4)

 גב ויינשטיין ארבל –*סינית למתקדמים ב 
 01ב125.1358נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר ברנוביץ' -* מבוא לסין בת זמננו  14:00-16:00
 01ב125.1307נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר שני  –*לאומנות דת ומדינה בהודו )סמינר(  
 01ב125.3518נ"ז(   6שש"ס  4)

*קוריאה: תרבות והיסטוריה בראי 
 ד"ר פודולר -הקולנוע

 01ב125.1606נ"ז(  2שש"ס  2)

 מרחב וקדושה בדרום אסיה  ד"ר מורן *
 01ב125.2503נ"ז(  4שש"ס  4)  

מר צ'רניאק  – האליםשפת  –*סנסקריט 
 01ב125.1566נ"ז(  4שש"ס  4)

 בול-ד"ר מיכל דליות –*סיפורי המלחמה הבאה 
 01ב125.2108 נ"ז(  4שש"ס  4)
 

ד"ר מיכל  –*סיפורי המלחמה הבאה 
 נ"ז(  4שש"ס  4בול)-דליות

 01ב125.2108

 ד"ר עברון )פרו"ס( - *מדיניות החוץ של סין  16:00-18:00
 01ב125.1322נ"ז(  4שש"ס , 4)

 ד"ר מורן -*מבוא לציויליזציה סינית 
 01ב125.1312נ"ז(  4שש"ס  4)
 

מר צ'רניאק  – האליםשפת  –*סנסקריט 
 01ב125.1566נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 ן *מרחב וקדושה בדרום אסיה  ד"ר מור
 01ב125.2503נ"ז(  4שש"ס  4)  

 ד"ר עברון )פרו"ס( -*מדיניות החוץ של סין  18:00-20:00
 01ב125.1322נ"ז(  4שש"ס , 4)

   


