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 נזיקין
פרופ' אריאל פורת

ה' 21.6.18

14:00

ה' 12.7.18

14:00

תיאוריה משפטית
פרופ' אלון הראל

ב' 25.6.18

14:00

ב' 16.7.18

14:00

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

ה' 28.6.18

14:00

ה' 19.7.18

14:00

חקיקה ורגולציה
פרופ' נטע זיו

ב' 2.7.18

14:00

ב' 23.7.18

14:00

פרוצדורה
פרופ' טליה פישר

ה' 5.7.18

14:00

ה' 26.7.18

14:00

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

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני חוזים
פרופ' חנוך דגן

ה' 21.6.18

09:00

ה' 12.7.18

09:00

תיאוריה משפטית
פרופ' יצחק בנבג'י

ב' 25.6.18

09:00

ב' 16.7.18

09:00

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

ה' 28.6.18

09:00

ה' 19.7.18

09:00

חקיקה ורגולציה
ד"ר דורין לוסטיג

ב' 2.7.18

09:00

ב' 23.7.18

09:00

פרוצדורה
פרופ' יששכר רוזן-צבי

ה' 5.7.18

09:00

ה' 26.7.18

09:00

לוח בחינות  -שנה ב' – סמסטר ב'

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

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

תרופות בחוזים ובנזיקין-
סוגיות מתקדמות
פרופ' אריאל פורת

ב' 18.6.18

09:00

ד' 11.7.18

09:00

עונשין -סוגיות מתקדמות
ד"ר עמית פונדיק

ב' 18.6.18

09:00

ד' 11.7.18

09:00

חוקתי -סוגיות מתקדמות
פרופ' איל בנבנישתי

ג' 19.6.18

09:00

ד' 11.7.18

14:00

נזיקין -סוגיות מתקדמות
פרופ' אביחי דורפמן

ג' 19.6.18

09:00

ד' 11.7.18

14:00

משפט ופילוסופיה
פרופ' יצחק בנבג'י

ה' 21.6.18

09:00

א' 15.7.18

09:00

פמיניזם ומשפט
פרופ' ליאורה בילסקי

א' 24.6.18

09:00

ג' 17.7.18

09:00

משפט בינלאומי פומבי
פרופ' אייל גרוס

ד' 27.6.18

09:00

ה' 19.7.18

09:00

דיני עבודה
פרופ' צבי כהנא

ד' 27.6.18

14:00

ה' 19.7.18

14:00

דיני קניין
פרופ' חנוך דגן

ג' 3.7.18

09:00

ד' 25.7.18

09:00

דיני תאגידים
ד"ר יעקב קסטיאל

ג' 3.7.18

09:00

ד' 25.7.18

09:00

משפט ,כלכלה ופסיכולוגיה
פרופ' אורן בר-גיל

ה' 5.7.18

14:00

א' 29.7.18

09:00

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

א' 8.7.18

09:00

ד' 1.8.18

משפט מנהלי
פרופ' ישי בלנק

א' 8.7.18

14:00

ד' 1.8.18

09:00

09:00

_________________________________________________________________

לוח בחינות – שנים ג' ד'  -סמסטר ב' ושנתי

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

שם הקורס

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

דיני תאגידים למתקדמים
פרופ' שרון חנס
מר אריאל עמינצח

ב' 18.6.18

14:00

ג' 10.7.18

09:00

אפליה
ד"ר תמר קריכלי-כץ

ה' 21.6.18

14:00

א' 15.7.18

14:00

דיני מיסים
פרופ' אברהם טבח

ב' 25.6.18

09:00

ג' 17.7.18

09:00

דיני עבודה
גב' דפנה שמואלביץ

ב' 25.6.18

14:00

ג' 17.7.18

14:00

משפט השלטון המקומי
פרופ' ישי בלנק

ה' 28.6.18

09:00

ו' 20.7.18

08:30

דיני ניירות ערך
פרופ' אהוד קמר

ה' 28.6.18

14:00

ו' 20.7.18

08:30

דיון פלילי
ד"ר שי ווזנר

א' 1.7.18

09:00

ב' 23.7.18

14:00

מיזוגים ורכישות
פרופ' אסף חמדני
מר אברהם וול

ב' 2.7.18

09:00

ב' 23.7.18

09:00

דיני סביבה
ד"ר דוד שור

ד' 4.7.18

14:00

ו' 27.7.18

08:30

משפט מסחרי :דיני שיעבודים
פרופ' נינה זלצמן

ד' 4.7.18

14:00

ו' 27.7.18

08:30

ניתוח כלכלי של סדרי הדין
ד"ר שי נ .לביא

ו' 6.7.18

08:30

א' 29.7.18

14:00

קניין רוחני
ד"ר אמיר חורי

ב' 9.7.18

14:00

ד' 1.8.18

14:00

דיון אזרחי
פרופ' אלון קלמנט

ב' 9.7.18

14:00

ד' 1.8.18

14:00

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.

מועד א'

שעת
הבחינה

מועד ב'

שעת
הבחינה

א' 17.6.18

09:00

ג' 10.7.18

09:00

ג' 19.6.18
היבטים חוקתיים של ההליך הפלילי *
חקירת עדים בבית המשפט *

14:00

ג' 10.7.18

14:00

ד' 20.6.18

09:00

ה' 12.7.18

09:00

שם הקורס
תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות *
תיאוריה של משפט פרטי **

חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית
סוגיות בפלילים :שותפות ,תאגידים ומנהלים
ד' 20.6.18

14:00

ה' 12.7.18

14:00

דיני ירושה והמשפט האזרחי
תיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם
ו' 22.6.18

08:30

ו' 13.7.18

08:30

רפואה משפטית
דיני ספורט *
סוגיות משוות בסדר דין פלילי :ארה"ב וישראל *
משפט פלילי ורגולציה כלכלית *
מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט :סוגיה בצדק חברתי *
א' 24.6.18

14:00

א' 15.7.18

14:00

תיאוריה של עונשין ונזיקין **
ג' 26.6.18

14:00

ג' 17.7.18

14:00

אסדרת תקשורת ואינטרנט *
משפט פלילי בינלאומי *
מימון פרויקטים -היבטים משפטיים *
ו' 29.6.18
פמיניזם דתי במשפט הישראלי

08:30

ד' 25.7.18

14:00

לוח בחינות  -סמסטר ב' – תואר ראשון – חטיבה שלישית תואר שני עיוני ,תואר שני
מחקרי
ו' 29.6.18

08:30

ג' 31.7.18

14:00

ג' 24.7.18

14:00

דיני אגודות שיתופיות *
סוגיות בדיני מסחר *
ג' 3.7.18

14:00

היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי *
שיפוט ותראפיה בבית המשפט לנוער *
סוגיות נבחרות בתחום משפט העבודה הקיבוצי והפרטי *
תובענות ייצוגיות *
מדעים פורנזיים *
ה' 5.7.18
עסקאות מימון -היבטים משפטיים ועסקיים
תואר שני *
קורס ייעודי **

09:00

ה' 26.7.18

14:00

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים
אופן הבחינה

שעת
בחינה

'מועד ב

שעת
בחינה

'מועד א

שם הקורס

מבחן כיתה

15:00

23.5.18 'ד

08:30

27.4.18 'ו

מבחן כיתה

15:00

30.5.18 'ד

15:00

2.5.18 'ד

International Intellectual
Property LawDr. Amir Khoury

מבחן כיתה

09:00

7.6.18 'ה

09:00

6.5.18 'א

History of English LawDr. David Schorr

Church Law: Structure,
Authority and Property –
Dr. Yifat Monnickendam

 קורסים מרוכזים באנגלית- 'לוח בחינות – סמסטר ב

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

תאריך בחינה

מבחן כיתה

14:00 , 28.3.18 'ד

מבחן בית

9.4.18 'ב

מבחן כיתה

15:00 ,15.4.18 'א

מרצה

שם קורס

Prof. Klass Gregory

The Law of Deception

Prof. Kranz Yoel

Mergers and Acquisitions:
US Public Company
Practice

Prof. Stone Suzanne

American Federalism and
its Counterparts

Prof. Forbath William

Explorationa in
Constitutional Law,
Politics & Design Around
the World

Prof. Lobel Orly

IP/Innovation Nexus*

Ariel Katz

Competition Law and
Intellectual Property

מבחן בית

28.5.18 'ב

מבחן כיתה

09:00 ,30.5.18 'ד

מבחן בית

30.5.18 'ד

מבחן בית

3.6.18 'א

Prof. Madison Michael

Intellectual Property Law
in Institutional Context

מבחן בית

13.6.18 'ד

Prof. Siegelman Peter

Law and Economics of
Insurance

Prof. Pomelli Alessandro

European Corporate Law

מבחן כיתה

08:30 ,15.6.18 'ו

* בוטל

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

מבחן כיתה

תאריך בחינה
22.6.2018 'ו
08:30 בשעה

מבחן בית

3.5.18 'ה

מבחן כיתה

09:00 ,11.6.18 'ב

עבודה

מרצה

שם קורס

Prof. Korobkin Russell

Negotiation Theory and
Strategy

Prof. Saiger Aaron

Executive Power in the
Administrative State

Prof. Siehr Kurt

Visual Arts and the Law

Prof. Pistor Katharina

Law and Finance in
Theory and Practice

'לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב

