לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר א'

2

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

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני חוזים
ד"ר תמר קריכלי-כץ

ה' 25.1.18

09:00

ה' 15.2.18

09:00

דיני חוזים
פרופ' מיגל דויטש

ה' 25.1.18

09:00

ה' 15.2.18

09:00

דיני חוזים
פרופ' רועי קרייטנר

ה' 25.1.18

09:00

ה' 15.2.18

09:00

פוליטיקה ,כלכלה ,חברה
פרופ' ז'וזה ברונר

ב' 29.1.18

09:00

ב' 19.2.18

09:00

משפט חוקתי
ד"ר נטלי דודזון

ה' 1.2.18

09:00

ה' 22.2.18

09:00

דיני עונשין
ד"ר עמית פונדיק

ב' 5.2.18

09:00

ב' 26.2.18

09:00

משפט ישראלי
פרופ' אסף לחובסקי

ה' 8.2.18

09:00

ג' 6.3.18

09:00

משפט חוקתי -מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר.
לתשומת לב התלמידים -לבוחן הביניים ) 19%ומטה( אין מועד ב'.

3

לוח בחינות  -שנה א'  -סמסטר א'

שנה א' -מסלול 2
שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני נזיקין
פרופ' רונן אברהם

ה' 25.1.18

14:00

ה' 15.2.18

14:00

דיני נזיקין
פרופ' אלון הראל

ה' 25.1.18

14:00

ה' 15.2.18

14:00

דיני נזיקין
פרופ' אביחי דורפמן

ה' 25.1.18

14:00

ה' 15.2.18

14:00

פוליטיקה ,כלכלה ,חברה
ד"ר תמר קריכלי-כץ

ב' 29.1.18

14:00

ב' 19.2.18

14:00

משפט חוקתי
ד"ר מיטל פינטו

ה' 1.2.18

14:00

ה' 22.2.18

14:00

דיני עונשין
ד"ר דניאל אוחנה

ב' 5.2.18

14:00

ב' 26.2.18

14:00

משפט ישראלי
פרופ' יורם שחר

ה' 8.2.18

14:00

ג' 6.3.18

09:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר א'

4

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

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

משפט וחברה
פרופ' דפנה הקר

ב' 22.1.18

09:00

ב' 12.2.18

09:00

חוזים -סוגיות מתקדמות
פרופ' רועי קרייטנר

ה' 25.1.18

09:00

ה' 15.2.18

09:00

נזיקין -סוגיות מתקדמות
מר עומר יחזקאל פלד

ה' 25.1.18

14:00

ה' 15.2.18

14:00

דיני משפחות
פרופ' צבי טריגר

א' 28.1.18

14:00

א' 18.2.18

14:00

משפט מנהלי
ד"ר איל פלג

א' 28.1.18

14:00

א' 18.2.18

14:00

שיטות מחקר אמפיריות
במשפט
ד"ר תמר קריכלי-כץ

ג' 30.1.18

09:00

ג' 20.2.18

09:00

צמיחה כלכלית וצדק
חלוקתי
פרופ' יורם מרגליות

ד' 31.1.18

09:00

ד' 21.2.18

09:00

משפט וכלכלה
פרופ' רונן אברהם

ה' 1.2.18

09:00

ה' 22.2.18

09:00

משפט וכלכלה
פרופ' אברהם טבח

ה' 1.2.18

14:00

ה' 22.2.18

14:00

דיני תאגידים
פרופ' אהוד קמר

ב' 5.2.18

09:00

ב' 26.2.18

09:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר א'

5
דיני קניין
פרופ' מיגל דויטש

ב' 5.2.18

14:00

ב' 26.2.18

14:00

דיני רווחה
ד"ר הילה שמיר

ד' 7.2.18

14:00

ו' 2.3.18

08:30

משפט בינלאומי פומבי
ד"ר דורין לוסטיג

א' 11.2.18

14:00

א' 4.3.18

15:00

דיני עבודה
השופטת מיכל לויט

א' 11.2.18

14:00

א' 4.3.18

15:00

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר א'

6

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר א'
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיון פלילי
ד"ר יואב ספיר

ב' 22.1.18

09:00

ב' 12.2.18

09:00

משפט עברי :הציונות ומדינת
ישראל-הלכה והגות
פרופ' אריה אדרעי

ג' 23.1.18

09:00

ג' 13.2.18

09:00

אמצעי תשלום ומסמכים
סחירים
פרופ' אלימלך וסטרייך

ג' 23.1.18

09:00

ג' 13.2.18

09:00

דיון אזרחי
ד"ר שי נ .לביא

ד' 24.1.18

14:00

ד' 14.2.18

14:00

הגבלים עסקיים א'
פרופ' דיויד גילה

ו' 26.1.18

08:30

ו' 16.2.18

08:30

שימוש בכוח במשפט
הבינלאומי
ד"ר אליאב ליבליך

ו' 26.1.18

08:30

ו' 16.2.18

08:30

דיני עבודה
מר אסף וינר

א' 28.1.18

09:00

א' 18.2.18

09:00

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי
פרופ' יורם מרגליות

ד' 31.1.18

09:00

ד' 21.2.18

09:00

משפט בינלאומי פרטי
פרופ' אלון קלמנט

ו' 2.2.18

08:30

ו' 23.2.18

08:30

אג"ח ,הסדרי חוב וחדלות
פירעון
פרופ' אסף חמדני

א' 4.2.18

09:00

א' 25.2.18

09:00

קניין רוחני
ד"ר אמיר חורי

א' 4.2.18

14:00

א' 25.2.18

14:00

מימון חברות
פרופ' אברהם טבח

א' 4.2.18

14:00

א' 25.2.18

14:00

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר א'

7

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני ראיות
ד"ר עמית פונדיק

ד' 7.2.18

09:00

ד' 28.2.18

09:00

דיני ראיות
פרופ' טליה פישר

ד' 7.2.18

09:00

ד' 28.2.18

09:00

דיני מיסים
פרופ' יורם מרגליות

א' 11.2.18

09:00

ב' 5.3.18

15:00

המקצוע המשפטי– תיאוריה,
פרקטיקה ואתיקה
פרופ' נטע זיו

א' 11.2.18

09:00

ב' 5.3.18

15:00

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

לוח בחינות  -סמסטר א'

– 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

ב' 22.1.18

14:00

ב' 12.2.18

14:00

דיני פטנטים
פילנתרופיה הלכה למעשה
ג' 23.1.18

14:00

ג' 13.2.18

14:00

הקניין הרוחני ותעשיית התרופות *
גבולות המשפט הפלילי :בין הלכה למעשה *
ד' 24.1.18
שחיתות פוליטית -מבט משפטי ותקשורתי

09:00

ד' 14.2.18

09:00

ב' 29.1.18

09:00

ב' 19.2.18

09:00

מדיניות מיסוי בינלאומי
ג' 30.1.18

09:00

ג' 20.2.18

09:00

דיני סייבר ומידע
ג' 30.1.18

14:00

ג' 20.2.18

14:00

עבירות צווארון לבן *
יישוב סכסוכים וניהול סיכונים במשפט *
ליטיגציה תאגידית *
דיני ערבות *
הפסיכולוגיה של קבלת החלטות למשפטנים *
ד' 31.1.18

14:00

ד' 21.2.18

14:00

משפט האיחוד האירופי
זרים במולדתם :משפט ,קולוניאליזם ועמים ילידים בעולם החדש
דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי
ו' 2.2.18
מיסוי מקרקעין *
דיני בוררות *

08:30

ו' 23.2.18

08:30

לוח בחינות  -סמסטר א' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני
מחקרי
09:00

א' 25.2.18

09:00

א' 4.2.18
משפט ,ספרות וחברה בעולם העתיק

14:00
ג' 6.2.18
אכיפה פרטית בשוק ההון -תובענות ייצוגיות ונגזרות *
בין מדעים ומשפט :המשפט המדעי והמדע המשפטי *
רגולציה ופיקוח על שוק ההון *

ג' 27.2.18

14:00

ו' 2.3.18

08:30

ד' 7.2.18

14:00

מבוא לדיני התכנון והבנייה
ה' 8.2.18
היבטים משפטיים של חברות הייטק
ו' 9.2.18
מימון חברות )ד"ר אופיר נוה( *
מענישה למינהל סיכונים *
תואר שני *
קורס ייעודי **

14:00

ג 6.3.18

09:00

08:30

ו' 2.3.18

08:30

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

לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב'

 קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים- 'סמסטר א

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים
אופן הבחינה

שעת
בחינה

'מועד ב

שעת
בחינה

'מועד א

מבחן כיתה

15:00

26.12.17 'ג

15:00

3.12.17 'א

מבחן כיתה

15:00

2.1.18 'ג

15:00

6.12.17 'ד

מבחן כיתה

08:30

5.1.18 'ו

15:00

10.12.17 'א

מבחן בית

09:00

10.1.18 'ד

09:00

13.12.17 'ד

מבחן בית

09:00

27.2.18 'ג

09:00

21.1.18 'א

- 'סמסטר א

שם הקורס
Derivatives, Risk and
Financial Crises –
Mr. Menachem Feder

Antitrust Policy –
Prof. David Gilo

International Legal
Perspectives on the Israeli
Palestinian Conflict –
Dr. Daphna Shraga
Criminal Justice in Israel –
Prof. Kenneth Mann

The Humanitarian Law of
Armed Conflict –
Prof. Eyal Benvenisti

 קורסים מרוכזים באנגלית- 'לוח בחינות – סמסטר א

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

תאריך בחינה

מרצה

שם קורס
Freedom of Speech in the
Digital Age

מבחן בית

26.11.17 'א

Prof. Oren Bracha

מבחן בית

29.11.17 'ד

Prof. Parashar Archana

Contemporary legal
Theory and the nature of
legal knowledge

מבחן כיתה בית

3.1.18 'ד

Prof. Kugler Matthew

American Privacy Law

מבחן כיתה

15:00 ,7.1.18 'א

Prof. Webber David

Shareholder Litigation

Prof. Najman Hindy

Vitality of Scripture and
Reading Practices in
Ancient Judaism

עבודה

מבחן כיתה

09:00 ,15.1.18 'ב

Prof. Lando Henrik

Behavioral and Classical
Contract Theory Applied
to a Case Study of
Construction Contract

מבחן כיתה

09:00 ,18.1.18 'ה

Prof. Batnitzky Leora

Is Judaism a Religion?
Debates in Modern
Jewish Thought

מבחן כיתה בית

6.2.18 'ג

Prof. Chang Wen-Chen

Constitutionalism in Asia

מבחן בית

28.11.17 'ג

Prof. Driesen David

The Economic Dynamics
of Law

(')לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב
אופן הבחינה

תאריך בחינה

מרצה

עבודה

Prof. Huang Hui Robin

עבודה

Prof. Mustafa Faizan

עבודה

Prof. Tayagay Ekaterina

שם קורס
Chinese Corporate and
Securities Law
Freedom of Religion,
Secularism and Minority
Rights
Introduction to Russian
Property Law

'לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב

