
  

 

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

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

     ימים

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

תרבות ופוליטיקה בסין *  8:00-10:00

-  (א"סמינר ב)המודרנית 

'  ר ברנוביץ"ד

 01א125.3302 (ס" שש4)

תמורות חברתיות ומעמדות בסין * 

ר רהב "ד- (א"סמינר ב)המודרנית 

 01א125.3322 (ס" שש4)

 –-פוליטיקה וחברה בסין , סביבה*

' ר ברנוביץ"ד

 01א125.4312 (ס" שש4)

תרבות ופוליטיקה בסין *  10:00-12:00

-  (א"סמינר ב)המודרנית 

'  ר ברנוביץ"ד

 01א125.3302 (ס" שש4)

המדינה : 'קורס ליבה ב-המרחב האסיאני  *

קובנר '  פרופ–-והיחיד באסיה המודרנית

 01א125.7104 (ס" שש4)

! הקורס מתקיים באוניברסיטת בחיפה**

 הקורס מועבר באנגלית**

תמורות חברתיות ומעמדות בסין *

ר רהב "ד- (א"סמינר ב)המודרנית 

 01א125.3322 (ס" שש4)

 –-פוליטיקה וחברה בסין , סביבה*

' ר ברנוביץ"ד

 01א125.4312 (ס" שש4)

 

סמינר מחלקתי *  12:00-14:00

 

המדינה : 'קורס ליבה ב-המרחב האסיאני  *

   קובנר'פרופ-המודרניתוהיחיד באסיה 
 01א125.7104 (ס" שש4)

! הקורס מתקיים באוניברסיטת בחיפה**

 הקורס מועבר באנגלית**
 

-  סדנת כתיבה מתודולוגית* 

בול -ר דליות"ד

 01א125.4008 (ס" שש2)

 

– -זרמים איסלמיים בין דרום ומערב אסיה*   14:00-16:00
ויסמן ' פרופ

 01א125.7105 (ס" שש4)

! הקורס מתקיים באוניברסיטת בחיפה**

 הקורס מועבר באנגלית**

סמינר )היסטוריה של ההימלאיה * 

 (ס" שש4)ר  מורן "ד - (א"ב

 01א125.3514

 (ס" שש2)וו ' גב- 'א א"סינית מ*

 01א125.4350

16:00-18:00  
 

-זרמים איסלמיים בין דרום ומערב אסיה* 

  ויסמן' פרופ
 01א125.7105 (ס" שש4)

! הקורס מתקיים באוניברסיטת בחיפה**

 הקורס מועבר באנגלית**

סמינר )היסטוריה של ההימלאיה * 

 (ס" שש4)ר  מורן "ד - (א"ב

 01א125.3514

18:00-20:00      

 
 .תהיה הסעה מאורגנת בחינם שתצא מאוניברסיטת חיפה לירושלים. א"ופתוחים לכל תלמידי המ" המרחב האסיאני"הקורסים המצוינים בכתום ניתנים במסגרת התכנית *



  

 

'  סמסטר ב–א "מ

 

    ימים

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

- פרקטיקות ושיחי אזרחות בהודו*     8:00-10:00

ר שני "ד

 01ב125.4404 (ס" שש4)

- פרקטיקות ושיחי אזרחות בהודו*     10:00-12:00

ר שני "ד

 01ב125.4404 (ס" שש4)

סמינר מחלקתי *  12:00-14:00

 

 

 

המודלים ההודים במרחב הספרותי *

ר ברונר " ד–-האסיאתי 

 (ס" שש2)

הקורס יועבר באוניברסיטה העברית בירושלים **

וו ' גב- 'א ב"סינית למ* 

 01ב125.4351 (ס" שש2)

עיני -טאקאקי' גב- 'א ב"יפנית למ*

 01ב125.4111 (ס" שש2)

, גיאוגרפיה: גבולות במרחב האסיאתי*   14:00-16:00

שלח  ' פרופ- תרבות ופוליטיקה

 (ס" שש4)

 הקורס יועבר באוניברסיטה העברית בירושלים**

-  התהוותה של פוליטיקת המונים* 

 01ב125.4320 (ס" שש4)ר רהב "ד

- (א"סמינר ב)יחסי יפן והקוריאות *

 01ב125.4105 (ס" שש4)ר פודולר "ד

, גיאוגרפיה: גבולות במרחב האסיאתי*   16:00-18:00

שלח ' פרופ- תרבות ופוליטיקה

 (ס" שש4 )

 הקורס יועבר באוניברסיטה העברית בירושלים**

-  התהוותה של פוליטיקת המונים* 

 01ב125.4320 (ס" שש4)ר רהב "ד

- (א"סמינר ב)יחסי יפן והקוריאות *

 01ב125.4105 (ס" שש4)ר פודולר "ד

18:00-20:00      

 


