לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר ב'

לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר ב'
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.
שנה א' -מסלול 1
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני עונשין
ד"ר דניאל אוחנה

ה' 6.7.17

15:00

ה' 27.7.17

15:00

חקיקה ורגולציה
פרופ' נטע זיו

ב' 10.7.17

15:00

ב' 31.7.17

15:00

תיאוריה משפטית
פרופ' שי לביא

ה' 13.7.17

15:00

ה' 3.8.17

15:00

מבוא למשפט עברי ומבוא
למשפט אסלאמי
ד"ר לוי קופר,
ד"ר לינא שלאימה

ב' 17.7.17

15:00

ב' 7.8.17

15:00

פרוצדורה
פרופ' טליה פישר

ה' 20.7.17

15:00

ה' 10.8.17

15:00

לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר ב'
שנה א' -מסלול 2
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני עונשין
ד"ר עמית פונדיק

ה' 6.7.17

09:00

ה' 27.7.17

09:00

חקיקה ורגולציה
ד"ר דורין לוסטיג

ב' 10.7.17

09:00

ב' 31.7.17

09:00

תיאוריה משפטית
פרופ' חנוך דגן

ה' 13.7.17

09:00

ה' 3.8.17

09:00

מבוא למשפט עברי ומבוא
למשפט אסלאמי
ד"ר שי ווזנר
ד"ר לינא שלאימה

ב' 17.7.17

09:00

ב' 7.8.17

09:00

פרוצדורה
פרופ' יששכר רוזן-צבי

ה' 20.7.17

09:00

ה' 10.8.17

09:00

מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי -מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר.
לתשומת לב התלמידים -לבוחן הביניים ) 19%ומטה( אין מועד ב'.

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר ב'

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר ב'
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני עבודה
ד"ר הילה שמיר

ב' 3.7.17

09:00

ב' 24.7.17

09:00

חוקתי -סוגיות מתקדמות
פרופ' יצחק בנבג'י

ב' 3.7.17

09:00

ב' 24.7.17

09:00

עונשין -סוגיות מתקדמות
פרופ' שי לביא

ה' 6.7.17

15:00

ה' 27.7.17

15:00

נזיקין -סוגיות מתקדמות
מר עומר יחזקאל פלד

ו' 7.7.17

08:30

ו' 28.7.17

08:30

חוקתי -סוגיות מתקדמות
פרופ' ישי בלנק

ו' 7.7.17

08:30

ו' 28.7.17

08:30

פסיכולוגיה וקבלת החלטות במשפט
ב' 10.7.17
ד"ר מנחם גלברד

09:00

ב' 31.7.17

09:00

פמיניזם ומשפט
ד"ר הילה שמיר

ב' 10.7.17

09:00

ב' 31.7.17

09:00

חוזים -סוגיות מתקדמות
פרופ' רועי קרייטנר

ו' 14.7.17

08:30

ו' 4.8.17

08:30

משפט בינלאומי פומבי
ד"ר אליאב ליבליך

ו' 14.7.17

08:30

ו' 4.8.17

08:30

משפט ,חברה ותרבות
פרופ' מנחם מאוטנר

ב' 17.7.17

09:00

ב' 7.8.17

09:00

דיני קניין
פרופ' חנוך דגן

ב' 17.7.17

15:00

ב' 7.8.17

15:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר ב'
דיני משפחות
מר יוסף מנדלסון

ו' 21.7.17

תיאוריות ביקורתיות של
המשפט
פרופ' ישי בלנק

ו' 21.7.17

08:30

08:30

ו' 11.8.17

ו' 11.8.17

08:30

08:30

לוח בחינות  -חטיבה שנייה  -סמסטר ב' ושנתי

לוח בחינות  -חטיבה שנייה  -סמסטר ב' ושנתי
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני ניירות ערך
פרופ' אהוד קמר

א' 2.7.17

15:00

א' 23.7.17

15:00

אמצעי תשלום ומסמכים
סחירים
פרופ' אלימלך וסטרייך

ד' 5.7.17

09:00

ד' 26.7.17

09:00

דיני רווחה
פרופ' גיא מונדלק

ד' 5.7.17

09:00

ד' 26.7.17

09:00

משפט מנהלי
ד"ר איל פלג

ה' 6.7.17

09:00

ה' 27.7.17

09:00

דיני קניין
פרופ' חיים זנדברג

א' 9.7.17

09:00

א' 30.7.17

09:00

הגבלים עסקיים ב'
פרופ' דיויד גילה

א' 9.7.17

09:00

א' 30.7.17

09:00

משפט מסחרי :דיני שיעבודים
פרופ' נינה זלצמן

א' 9.7.17

15:00

א' 30.7.17

15:00

דיני מיסים
ד"ר תמיר שאנן

ה' 13.7.17

09:00

ה' 3.8.17

09:00

דיני תאגידים
מר איתי פיגנבאום

א' 16.7.17

09:00

א' 6.8.17

09:00

דיון אזרחי
ד"ר שי נ .לביא

א' 16.7.17

09:00

א' 6.8.17

09:00

אפליה
ד"ר יופי תירוש

ד' 19.7.17

15:00

ד' 9.8.17

15:00

משפט בינלאומי פרטי
פרופ' אלון קלמנט

ד' 19.7.17

15:00

ד' 9.8.17

15:00

דיני ראיות
ד"ר עמית פונדיק

ה' 20.7.17

09:00

ה' 10.8.17

09:00

לוח בחינות  -סמסטר ב' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני,
תואר שני מחקרי

לוח בחינות  -סמסטר ב'

– תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני מחקרי

תואר ראשון  -חטיבה שלישית
תואר שני עיוני ,תואר שני מחקרי
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

תיאוריה סוציולוגית ומחקר משפטי** יום ב'  15.5.17מבחן בית
א' 2.7.17

09:00

א' 23.7.17

09:00

זכויות אדם וההלכה
09:00
ג' 4.7.17
תגליות גז ונפט בישראל -היבטים משפטיים ומסחריים
עסקאות מימון – היבטים משפטיים ועסקיים
התכנית "אוניברסיטה בעם"

ג' 25.7.17

09:00

15:00

ג' 25.7.17

15:00

ג' 4.7.17
דיני סעדים *
תיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם *
בית המשפט העליון בין מוסדות
השלטון

ה' 6.7.17

15:00

27.7.19

15:00

ו' 7.7.17

08:30

ו' 28.7.17

08:30

מימון חברות )אברהם טבח(
ב' 10.7.17
משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת
דיני ירושה והמשפט האזרחי

15:00

ב' 31.7.17

15:00

ד' 12.7.17

09:00

ד' 2.8.17

09:00

חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית
ו' 14.7.17
ליטיגציה תאגידית *
תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות *
היבטים חוקתיים של ההליך הפלילי *
משפט פלילי ורגולציה כלכלית *

08:30

ו' 4.8.17

08:30

לוח בחינות – סמסטר ב'  -קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים
ג' 18.7.17

09:00

ג' 8.8.17

09:00

מיזוגים ורכישות
משפט כנסייתי :משפחה וירושה
רגולציה של שוק ההון *
דיני מכרזים *
דיני ניירות ערך והנפקות *
חקירת עדים בבית המשפט *
מימון פרויקטים -היבטים
משפטיים *

ג' 18.7.17

15:00

ג' 8.8.17

15:00

ה' 20.7.17

15:00

ה' 10.8.17

15:00

חדלות פירעון של חברות
08:30
ו' 21.7.17
היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי *
סוגיות נבחרות בתחום משפט העבודה הקיבוצי והפרטי *
מדעים פורנזיים *

ו' 11.8.17

08:30

*תואר שני
**קורס ייעודי
התכנית "אוניברסיטה בעם" – גב' קרין שטרן  -מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר.
לתשומת לב התלמידים -לבוחן הביניים ) 19%ומטה( אין מועד ב'.

לוח בחינות – סמסטר ב'  -קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים

לוח בחינות – סמסטר ב' -

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים
שם הקורס

מועד א'

שעת
בחינה

מועד ב'

שעת
בחינה

אופן הבחינה

History of English LawDr. David Schorr

ב' 8.5.17

15:00

ב' 29.5.17

15:00

מבחן כיתה

International Intellectual
Property- Dr. Amir Khoury

ג' 16.5.17

15:00

ג' 6.6.17

15:00

מבחן כיתה

 קורסים מרוכזים באנגלית- 'לוח בחינות – סמסטר ב
 קורסים מרוכזים באנגלית- 'לוח בחינות – סמסטר ב
(')לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב
אופן הבחינה
מבחן כיתה

מבחן בית

תאריך בחינה
08:30

7.4.17 'ו

25.6.17 'א

עבודה

מרצה

שם קורס

Dr. Alberto Aronovitz

The Protection of
International Investments

Prof. Lisa Austin

Privacy in the Information
State: Challenges and
Critique

Prof. Alan Brudner

Hegel’s Legal Philosophy

מבחן כיתה

09:00

21.6.17 'ד

Prof. Martha Chamallas

Gender, Race and U.S.
Tort Law

מבחן כיתה

09:00

23.4.17 'א

Prof. Jan Dalhuisen

International Finance and
Regulation

מבחן כיתה

מבחן כיתה

Prof. William Forbath

09:00

6.4.17 'ה

Prof. Gunther Frankenberg

מבחן בית

27.4.17 'ה

Prof. Joshua Getzler

מבחן בית

22.6.17 'ה

Prof. Shela Jasanoff

Comparative
Constitutional Law –
Constitutionalism and the
Challenges of Poverty and
Ethnic Conflict

Comparative Law as
Critique- Cinderella
meeting Levi-Strauss at
IKEA, etc

Fiduciary Law: The
Control of Managerial
Relationships
Law, Science and
Expertise

 קורסים מרוכזים באנגלית- 'לוח בחינות – סמסטר ב
אופן הבחינה

תאריך בחינה

מרצה

שם קורס

מבחן בית

27.6.17 'ג

Prof. Alexandra Lahav

Civil Justice in the United
States

מבחן בית

25.6.17 'א

Prof. Andrei Marmor

Statutory and
Constitutional
Interpretation

עבודה

Prof. Ralf Michaels

Comparative Law
Methodology

מבחן כיתה

09:00 29.6.17 'ה

Prof. Burt Neuborne

The Religion Clauses of
the American First
Amendment

מבחן כיתה

08:30 23.6.17 'ו

Prof. Kurt Siehr

Visual Arts and the Law

Prof. Kim Rubenstein

Citizenship Law in
Context

Prof. David Schneiderman

International Investment
Law: A New Global
Constitutional Order?

עבודה

Prof. Mila Versteeg

Comparative
Constitutional Law

עבודה

Dr. Ian Kerr

The Low of Robotics

מבחן כיתה

מבחן בית

09:00

20.4.17 'ה

15.6.17 'ה

'לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב

לוח בחינות – סמסטר ב' – התוכנית הבינלאומית

לוח בחינות – סמסטר ב' – התוכנית הבינלאומית
)לתשומת לב התלמידים לקורסים אלה אין מועדי ב'(
שם קורס

מרצה

תאריך בחינה

אופן הבחינה

Licensing of Intellectual

Adv. David Mirchin

א' 14.05.17

מבחן בית

Property

The Role of Religion in
War and in Peace Building

Prof. Suzanne Stone

ה' 11.05.17

מבחן בית

