
  

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (0216-0217) ז"שנה"ל תשע       
 סמסטר א' "עסקים באסיה"–' אשנה 

 ימים    
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 ד"ר רהב -*סין המודרנית   8022-12022
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21א10311524

 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית א' 
 21א10311532נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית א'  12022-10022
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21א10311132
 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית א'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 21א10311532

 

 ד"ר רהב -*סין המודרנית
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21א10311524
  -*הינדי לעסקים א'

 מר צ'רניאק
נ"ז(  0שש"ס  0)

 21א10311360

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית א' 
 21א10311132נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 גב' אדמון -*סינית א' 10022-14022
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 20א10311532

 *סמינר מחלקתי
 

 מר צ'רניאק -*הינדי א'
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21א10311332

 דמוןגב' א -*סינית א'
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 20א10311532

 מר צ'רניאק -*הינדי א'
 21א10311332נ"ז(  4שש"ס  4)

 

14022-
16022 

 גב' קו  -*קוריאנית א'
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21א10311632

  -*המיתוס של הסמוראי
 בול-ד"ר דליות

נ"ז(  0שש"ס  0)
 21א10310123

 גב' קו -*קוריאנית א' 
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21א10311632
 –ההינדואיזם והג'ייניזם  *

היסטוריה, דת, אקולוגיה 
 ד"ר תאודור  -– ותרבות

נ"ז(  4שש"ס  4)
 21א10311318

 

16022-
18022 

 -יפנית*מבוא לציויליזציה ה 
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 21א10311120

  -*הפולחן ההודי על סוגיו
 נ"ז( 4שש"ס  4ד"ר מורן )

סטוריה *קוריאה0 תרבות והי
 ד"ר פודולר -בראי הקולנוע

נ"ז(  0שש"ס  0)
 21א10311626

 –ההינדואיזם והג'ייניזם  *
היסטוריה, דת, אקולוגיה 

 ד"ר תאודור  -– ותרבות
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21א10311318
 

 



  

 21א10310323

18022-
02022 

 -יפניתמבוא לציויליזציה ה* 
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 21א10311120

  -וגיו*הפולחן ההודי על ס
 נ"ז( 4שש"ס  4ד"ר מורן )

 21א10310323

 

   

 

 
 סמסטר ב'"עסקים באסיה" –' שנה א

 
 ימים   

 שעות
 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

8022-
12022 

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית ב' 
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21ב10311131
 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית ב'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 21ב10311531

 

 גב' אדמון -*סינית ב' 
 20ב10311531נ"ז(  4שש"ס  4)

 עיני-גב' טקאקי -*יפנית ב'
 21ב10311131נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 

12022-
10022 

 גב' אדמון -*סינית ב'
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 20ב10311531

 ד"ר ברנוביץ' -*סין בת זמננו
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21ב10311527

 מר צ'רניאק -עסקים ב'*הינדי ל
 21ב10311365נ"ז(  0שש"ס  0)

 -*משפחה וחברה בסין המודרנית
 ד"ר ברנוביץ'

 21ב10311523נ"ז(  4שש"ס  4)

 -*הגיה בסינית לתלמידי סינית ב'
 נ"ז( 0שש"ס  0גב' וו )

 20ב10311574

10022-
14022 

*הגיה בסינית לתלמידי 
 0גב' וו ) -סינית ב'
 נ"ז( 0שש"ס 

 21ב10311574

 *סמינר מחלקתי
 לויתןד"ר  -*מבוא לשיווק

"ז(4שש"ס  4)  " נ
 21ב01010724

 
 

 מר צ'רניאק -*הינדי ב'
 21ב10311331נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 ד"ר ברנשטוק -*אתיקה ועסקים
"ז(  4שש"ס  4)  21ב01010813נ

 

 ארבל-גב' ויינשטיין -*סינית ב'
 21ב10311531נ"ז(  4שש"ס  4)



  

14022-
16022 

 גב' קו -ב'*קוריאנית 
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21ב10311631

 ד"ר ברנוביץ' -*סין בת זמננו
נ"ז(  4שש"ס  4)

 21ב10311527
 לויתןד"ר  -*מבוא לשיווק

"ז(4שש"ס  4)  " נ
 21ב01010724

 ד"ר ברנשטוק -*אתיקה ועסקים 
"ז(  4שש"ס  4)  21ב01010813נ

 גב' קו -*קוריאנית ב'
 21ב10311631נ"ז(  4שש"ס  4)

 -חברה בסין המודרנית*משפחה ו
 ד"ר ברנוביץ'

 21ב10311523נ"ז(  4שש"ס  4)

 מר צ'רניאק -*הינדי ב'
 21ב10311331נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 

16022-
18022 

  -תהודימבוא לציויליזציה ה 
 ד"ר מורן

נ"ז(  4שש"ס  4)
 21ב10311325

  -*מרחב וקדושה בדרום אסיה 
 ד"ר מורן 

 21ב10310325נ"ז(  4שש"ס  4)
ד"ר  -גות ארגונית*התנה

 ברונשטיין
"ז(  4שש"ס  4)  21ב01010661נ

 

18022-
02022 

*ספרות קלאסית של 
  –ההינדואיזם 
 ד"ר תאודור 

 נ"ז( 0שש"ס  0)
 21ב10310320

  -תהודי*מבוא לציויליזציה ה
 ד"ר מורן

נ"ז(  4שש"ס  4)
 21ב10311325

 

  -מרחב וקדושה בדרום אסיה 
 ד"ר מורן 

 21ב10310325נ"ז(  4שש"ס  4)
ד"ר  -*התנהגות ארגונית

 ברונשטיין
"ז(  4שש"ס  4)  21ב01010661נ

 

 


