
שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
03.02.2209:00ה'13.01.2209:00ה'ד"ר לוסטיג דוריןמשפט חוקתי1411910201
07.02.2209:00ב'17.01.2209:00ב'קאדי איאד זחאלקה, ד"ר קופר לוימבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי1411910820
07.02.2214:00ב'17.01.2214:00ב'ד"ר ווזנר שימבוא למשפט עברי1411911220
10.02.2209:00ה'20.01.2209:00ה'ד"ר ספיר יואבדיני עונשין1411910901
14.02.2209:00ב'24.01.2209:00ב'פרופ' דגן חנוךדיני חוזים1411910101
14.02.2209:00ב'24.01.2209:00ב'ד"ר פירט מירבדיני חוזים1411910102
14.02.2209:00ב'24.01.2209:00ב'פרופ' קרייטנר רועידיני חוזים1411910103
17.02.2209:00ה'27.01.2209:00ה'פרופ' בנבג'י יצחקפוליטיקה, כלכלה, חברה1411910501

שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
03.02.2214:00ה'13.01.2214:00ה'ד"ר יוסף בל עיליתמשפט חוקתי1411910210
03.02.2209:00ה'13.01.2209:00ה'ד"ר לוסטיג דוריןמשפט חוקתי1411910211
03.02.2214:00ה'13.01.2214:00ה'ד"ר דודזון נטלי רוזמשפט חוקתי1411910212
07.02.2209:00ב'17.01.2209:00ב'קאדי איאד זחאלקה, ד"ר קופר לוימבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי1411910820
07.02.2214:00ב'17.01.2214:00ב'ד"ר ווזנר שימבוא למשפט עברי1411911220
10.02.2214:00ה'20.01.2214:00ה'ד"ר אוחנה דניאלדיני עונשין1411910910
14.02.2214:00ב'24.01.2214:00ב'ד"ר קריכלי כץ תמרדיני חוזים1411910110
17.02.2214:00ה'27.01.2214:00ה'ד"ר קריכלי כץ תמרפוליטיקה, כלכלה, חברה1411910510

לוח בחינות - שנה א' - סמסטר א'
שנה א'- מסלול 1

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד א'

שנה א'- מסלול 2

מועד ב'

לוח בחינות - שנה א' - סמסטר א'

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד ב'מועד א'



שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
31.01.2214:00ב'10.01.2214:00ב'פרופ' אברהם רונןמשפט וכלכלה1411924001
31.01.2214:00ב'10.01.2214:00ב'פרופ' ידלין עמרימשפט וכלכלה1411924010
02.02.2214:00ד'12.01.2214:00ד'ד"ר שור דודמשפט והיסטוריה1411924501
04.02.2208:30ו'14.01.2208:30ו'מר מנדלסון יוסףדיני משפחות1411922001
04.02.2208:30ו'14.01.2208:30ו'ד"ר ליבליך אליאבמשפט בינלאומי פומבי1411922301
06.02.2209:00א'16.01.2209:00א'ד"ר פלג אילמשפט מנהלי1411922410
08.02.2209:00ג'18.01.2209:00ג'פרופ' טבח אברהם וד"ר לביא שי נ.שיטות מחקר אמפיריות במשפט1411925001
08.02.2209:00ג'18.01.2209:00ג'פרופ' בנבג'י יצחקמשפט ופילוסופיה1411924101
13.02.2209:00א'23.01.2209:00א'ד"ר הכהן אורידיני קניין1411922120
13.02.2209:00א'23.01.2209:00א'פרופ' זנדברג חייםדיני קניין1411922101
16.02.2209:00ד'26.01.2209:00ד'פרופ' גרוס איילחוקתי - סוגיות מתקדמות1411920201
16.02.2209:00ד'26.01.2209:00ד'פרופ' אדרעי אריהמשפט עברי - סוגיות מתקדמות1411920701
16.02.2214:00ד'26.01.2214:00ד'ד"ר פונדיק עמיתעונשין - סוגיות מתקדמות1411920401
22.02.2209:00ג'30.01.2209:00א'פרופ' חנס שרוןדיני תאגידים1411922201
22.02.2209:00ג'30.01.2209:00א'פרופ' קמר אהודדיני תאגידים1411922220
22.02.2214:00ג'30.01.2214:00א'פרופ' שמיר הילהדיני עבודה1411922501

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

לוח בחינות - שנה ב' – סמסטר א'

מועד ב'מועד א'



שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
31.01.2209:00ב'10.01.2209:00ב'פרופ' גילה דיוידהגבלים עסקיים א'1411930501
31.01.2209:00ב'10.01.2209:00ב'ד"ר קופר לויסוגיות מתקדמות משפט עברי1411934401
03.02.2209:00ה'13.01.2209:00ה'ד"ר עליזה בזקסרבנות גט - איך יוצאים מזה?1411935201
03.02.2214:00ה'13.01.2214:00ה'פרופ' זיו נטעהמקצוע המשפטי - תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה1411930601
06.02.2209:00א'16.01.2209:00א' פרופ' חמדני אסףמיזוגים ורכישות1411933901
06.02.2214:00א'16.01.2214:00א'פרופ' מרגליות יורםצמיחה כלכלית וצדק חלוקתי1411935501
09.02.2209:00ד'19.01.2209:00ד'פרופ' אלקין-קורן ניבהקניין רוחני1411930801
09.02.2214:00ד'19.01.2214:00ד'פרופ' קלמנט אלוןמשפט בינלאומי פרטי1411930701
11.02.2208:30ו'21.01.2208:30ו'פרופ' קיטאי-סנג'רו רינתדיני ראיות1411933410
13.02.2214:00א'23.01.2214:00א'ד"ר פונדיק עמיתדיון פלילי1411934101
13.02.2214:00א'23.01.2214:00א'מר מנדלסון יוסףדיני ירושה והמשפט האזרחי1411934201
15.02.2209:00ג'25.01.2209:00ג'פרופ' טבח אברהםדיני מיסים1411930301
15.02.2209:00ג'25.01.2209:00ג'ד"ר נפתלי בן-ציון יפעתעשיית עושר ולא במשפט1411931601
18.02.2208:30ו'28.01.2208:30ו'ד"ר תירוש יופיאפליה1411930901
22.02.2209:00ג'30.01.2209:00א'פרופ' טבח אברהםמימון חברות1411933501
22.02.2214:00ג'30.01.2214:00א'ד"ר לביא שי נ.דיון אזרחי1411933010

לוח בחינות – שנים ג' ד' - סמסטר א'

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד ב'מועד א'



שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
23.11.2113:00ג'02.11.2113:00ג'עו"ד ליקוורניק מיהכלים לעריכת דין אפקטיבית *1411747430
01.02.2209:00ג'11.01.2209:00ג'מר אמיר שרוןמיזוגים ורכישות - מהלכה למעשה1411741601
01.02.2209:00ג'11.01.2209:00ג'פרופ' קנאור איריסמשפט האיחוד האירופי1411536601
01.02.2209:00ג'11.01.2209:00ג'פרופ' שוהם שלמה גטירוף, סטייה ויצירה1411579701
01.02.2214:00ג'11.01.2214:00ג'עו"ד רובינשטיין ענבלחקירת עדים בבית המשפט *1411708730
02.02.2209:00ד'12.01.2209:00ד'פרופ' חורי אמירמשפט ופילוסופיה בספרות ובסרטים1411766401
02.02.2209:00ד'12.01.2209:00ד'ד"ר ניב - יגודה עדימשפט רפואי ומדיניות בריאות1411749001
02.02.2209:00ד'12.01.2209:00ד'ד"ר וקסלמן גלעדדיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי1411677201
02.02.2214:00ד'12.01.2214:00ד'ד"ר חסן רחלמבוא למשפט רומי1411755701
07.02.2209:00ב'17.01.2209:00ב'עו"ד הראל אסףהון סיכון ומימון חברות הזנק1411749601
07.02.2214:00ב'17.01.2214:00ב'ד"ר למפרט ערןמדיניות מיסוי בינלאומי1411727001
08.02.2214:00ג'18.01.2214:00ג'מר בנד טלהקניין הרוחני ותעשיית התרופות *1411651230
08.02.2214:00ג'18.01.2214:00ג'מר יועז יובלשחיתות פוליטית - מבט משפטי ותקשורתי *1411733730
08.02.2214:00ג'18.01.2214:00ג'ד"ר לבנת יובלדיני הגירה *1411741730
08.02.2214:00ג'18.01.2214:00ג'עו"ד גרוסמן יעלהלבנת הון *1411764830
09.02.2209:00ד'19.01.2209:00ד'ד"ר יוסף בל עיליתיחסי כנסת-בג"ץ: דיאלוג או מונולוג1411745401
09.02.2214:00ד'19.01.2214:00ד'עו"ד אברהם-ויס שרוןזכויות אדם בישראל ופסקי דין מכוננים בישראל: מבט רב ת1411765001
10.02.2209:00ה'20.01.2209:00ה'מר וולפסון יוסףהגנה על בעלי חיים במשפט בחסות קרן קולר-מנמון1411719901
11.02.2208:30ו'21.01.2208:30ו'פרופ' ידלין עמריסוגיות נבחרות בדיני תאגידים1411765230
11.02.2208:30ו'21.01.2208:30ו'ד"ר רוזנברג רובינס רתםסוגיות נבחרות במשפט פלילי1411748630
14.02.2214:00ב'24.01.2214:00ב'גב' זילברשטיין מיכלמיסים עקיפים1411748901
14.02.2209:00ב'24.01.2209:00ב'עו"ד הורן יובליזמות במדעי החיים - היבטים משפטיים1411763501
15.02.2214:00ג'25.01.2214:00ג'פרופ' אלקין-קורן ניבהמשפט וטכנולוגיה *1411754530
15.02.2214:00ג'25.01.2214:00ג'ד"ר אגמון-גונן מיכלסוגיות נבחרות במשפט ציבורי *1411748130
15.02.2214:00ג'25.01.2214:00ג'עו"ד מיסד כנען ענתעיון מחדש בראיות מדעיות *1411748530
16.02.2214:00ד'26.01.2214:00ד'ד"ר שנהב אילהיבטים משפטיים של חברות סטרט- אפ (הזנק)1411573801
17.02.2209:00ה'27.01.2209:00ה'פרופ' שוהם שלמה גאישיות העבריין1411764101
17.02.2209:00ה'27.01.2209:00ה'פרופ' אלקין-קורן ניבהבינה מלאכותית, ביג דאטה ומשפט1411749401
17.02.2214:00ה'27.01.2214:00ה'שופ' אבניאלי דפנהיישוב סכסוכים וניהול סיכונים במשפט1411738301
17.02.2214:00ה'27.01.2214:00ה'ד"ר בר-קהן רוידיני ערבות, דיני בנקאות, שטרות ושיעבודים1411755101
18.02.2208:30ו'28.01.2208:30ו'ד"ר הראל אסףגופים ונושאי משרה דו-מהותיים *1411748430

לוח בחינות - סמסטר א'

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.
מועד א'

תואר שני *

תואר ראשון - קורסי בחירה, תואר שני עיוני, תואר שני מחקרי

מועד ב'


	לוח בחינות מאוחד לפי שנים

