
18:00 - 20:00

היבטים : סין כמעצמה בינלאומית

כלכליים ומשפטיים

היברידי/ סמינריון  – 54-1121-01/2

ר הדס פלד"ד

שנתי

אוטופיות ודיסטופיות

מתוקשב/ סמינריון  – 54-312/2

'ר דניאלה גורביץ"ד

בין תיאוריה למציאות : אסיה

מתוקשב - 54-205

'ר אלון לבקוביץ"ד

שנתי

16:00 - 18:00

סוגיות במדיניות חוץ וביטחון באסיה

היברידי/ סמינריון  – 54-566/7

'ר אלון לבקוביץ"ד

אוטופיות ודיסטופיותשנתי

מתוקשב/ סמינריון  – 54-312/2

'ר דניאלה גורביץ"ד

סכסוכים אתניים באסיה 

היברידי/ סמינריון  – 54-443/2

ר מיכל לביד"ד

שנתי

דרך המשי לאורך ההיסטוריה

הרצאה - 54-1124

ר גדעון אלעזר"ד

אגדות המלך ארתור

מתוקשב - 54-316

'ר דניאלה גורביץ"ד

יפנית מתחילים

הרצאה - 54-500

מיהו קטאוקה'  גב

שנתי

פוליטיקה ואתניות בסין, תרבות

מתוקשב - 54-415

ר מיכל זלצר לביד" ד

הגירה ותפוצה באסיה

היברידי - 54-625  

ר רן שאולי"ד

שנתי

14:00 - 16:00

מבוא לתולדות המחשבה והתרבות 

בקוריאה

הרצאה -54-550

'ר אלון לבקוביץ" ד

חברה ומשפחה בקולנוע היפני

היברידי/ סמינריון  – 54-536/7

ר רוני שריג" ד

שנתי

פוליטיקה ואתניות בסין, תרבות

מתוקשב - 54-415

אגדות המלך ארתורר מיכל זלצר לביד"ד

מתוקשב - 54-316

'ר דניאלה גורביץ"ד
יפנית מתחילים

הרצאה - 54-500

מיהו קטאוקה'  גב

שנתי

12:00 - 14:00

קוריאנית מתחילים 

הרצאה - 54-560

ונג'קו מינג'  גב

שנתי

: מהקיסר האגדי לשוגון האחרון

מבוא לתרבות יפן

הרצאה - 54-506

ר רוני שריג"ד

מבוא לתרבות סין המסורתית 

הרצאה - 54-407

ר מיכל לביד"ד

הדרכה : מבוא לכתיבה מדעית

מתודולוגית 

היברידי - 54-310

לביד-ר מיכל זלצר"ד

שנתי

(דנגור)אסיה דרך האוכל 

היברידי/ סמינריון  – 54-640/39

ר רן שאולי"ד

שנתי

10:00 - 12:00

' קוריאנית מתקדמים א

היברידי - 54-204

ונג'קו מינג' גב

שנתי

סינית למתחילים

הרצאה - 54-400

פו וונג צילה' גב

שנתי
מבוא לתרבות סין המסורתית 

הרצאה - 54-407

ר מיכל לביד"ד

חברה , משפט: הזמנה לשפע

'ותרבות ביפן ממבט חדש א

הרצאה - 54-206

שדה-ר ורד בן"ד

שנתי

סינית למתחילים

הרצאה - 54-400

פו וונג צילה' גב

שנתי

: מהקיסר האגדי לשוגון האחרון

מבוא לתרבות יפן

הרצאה - 54-506

ר רוני שריג"ד

קוריאנית מתחילים 

הרצאה - 54-560

ונג'קו מינג' גב

שנתי

חמישירביעישלישישניראשון

08:00 - 10:00

ספרות ותרבות פופולרית , קולנוע

(באנגלית)בסין המודרנית 

 מתוקשב54-437 

ר סלנה אורלי" ד

דתות , היסטוריה: הודו המודרנית

ותרבות

היברידי - 54-1117

ר איתמר תיאודור"ד

שנתי


