
שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
07.07.2209:00ה'16.06.2209:00ה'ד"ר ידין שרוןחקיקה ורגולציה1411910701
11.07.2214:00ב'20.06.2214:00ב'פרופ' לחובסקי אסףמשפט ישראלי1411910301
14.07.2214:00ה'23.06.2214:00ה'פרופ' בנבג'י יצחקתיאוריה משפטית1411911101
18.07.2214:00ב'27.06.2214:00ב'פרופ' דורפמן אביחידיני נזיקין1411910401
21.07.2214:00ה'30.06.2214:00ה'ד"ר לביא שי נ.פרוצדורה1411911001

שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
07.07.2209:00ה'16.06.2209:00ה'ד"ר ידין שרוןחקיקה ורגולציה1411910710
11.07.2209:00ב'20.06.2209:00ב'פרופ' חריס רוןמשפט ישראלי1411910310
14.07.2209:00ה'23.06.2209:00ה'פרופ' דורפמן אביחיתיאוריה משפטית1411911110
18.07.2209:00ב'27.06.2209:00ב'פרופ' אברהם רונןדיני נזיקין1411910410
21.07.2209:00ה'30.06.2209:00ה'פרופ' פישר טליהפרוצדורה1411911010

מועד ב'

לוח בחינות - שנה א' - סמסטר ב'

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

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד א'

שנה א'- מסלול 2

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד ב'מועד א'



שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
03.07.2209:00א'12.06.2209:00א'ד"ר צימרמן נוריתמשפט, חברה ותרבות (מבחן בית)1411924201
03.07.2209:00א'12.06.2209:00א'פרופ' בלנק ישיתיאוריות ביקורתיות של המשפט1411924301
06.07.2209:00ד'15.06.2209:00ד'פרופ' דגן חנוךדיני קניין1411922110
06.07.2214:00ד'15.06.2214:00ד'פרופ' טריגר צבי חייםדיני משפחות1411922010
08.07.2208:30ו'17.06.2208:30ו'פרופ' הקר דפנהפמיניזם ומשפט1411924401
10.07.2209:00א'19.06.2209:00א'פרופ' דורפמן אביחינזיקין - סוגיות מתקדמות1411920301
10.07.2209:00א'19.06.2209:00א'פרופ' לביא שיעונשין - סוגיות מתקדמות1411920801
10.07.2214:00א'19.06.2214:00א'פרופ' מונדלק גיאדיני עבודה1411922510
10.07.2214:00א'19.06.2214:00א'פרופ' קרייטנר רועיחוזים - סוגיות מתקדמות1411920101
13.07.2209:00ד'22.06.2209:00ד'ד"ר קסטיאל יעקבדיני תאגידים1411922210
13.07.2214:00ד'22.06.2214:00ד'ד"ר פרידמן רחלדיני רווחה1411922601
15.07.2208:30ו'24.06.2208:30ו'פרופ' בר-גיל אורןמשפט, כלכלה ופסיכולוגיה1411924901
20.07.2209:00ד'29.06.2209:00ד'ד"ר הראל אסףמשפט מנהלי1411922420
20.07.2209:00ד'29.06.2209:00ד'ד"ר בעז סגלמשפט מנהלי1411922401

מועד ב'מועד א'

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

לוח בחינות - שנה ב' – סמסטר ב'



שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
03.07.2214:00א'12.06.2214:00א'פרופ' וסטרייך אלימלךאמצעי תשלום ומסמכים סחירים1411930201
03.07.2214:00א'12.06.2214:00א'ד"ר שור דודדיני סביבה1411931401
04.07.2209:00ב'13.06.2209:00ב'ד"ר פונדיק עמיתדיני ראיות1411933401
06.07.2214:00ד'15.06.2214:00ד'עו"ד מנוח רמידיני התכנון והבנייה1411935001
07.07.2214:00ה'16.06.2214:00ה'פרופ' מונדלק גיאסוגיות מתקדמות בדיני עבודה1411934801
08.07.2208:30ו'17.06.2208:30ו'פרופ' קמר אהודדיני ניירות ערך1411931001
10.07.2209:00א'19.06.2209:00א'פרופ' גילה דיוידהגבלים עסקיים ב'1411931501
12.07.2209:00ג'21.06.2209:00ג'פרופ' רוזן-צבי יששכרדיון אזרחי1411933001
14.07.2214:00ה'23.06.2214:00ה'מר מיכאלי אהרןדיני שיעבודים1411931301
24.07.2209:00א'26.06.2209:00א'ד"ר ספיר יואבדיון פלילי1411933101
19.07.2209:00ג'28.06.2209:00ג'פרופ' חורי אמירקניין רוחני1411930810
19.07.2209:00ג'28.06.2209:00ג'ד"ר לוסטיג דוריןGlobal Governance and Human Rights  (מבחן בית)1411935401
20.07.2214:00ד'29.06.2214:00ד'פרופ' מרגליות יורםדיני מיסים1411930310
20.07.2214:00ד'29.06.2214:00ד'ד"ר ליבליך אליאבסוגיות מתקדמות במשפט בינלאומי פומבי1411935101

לוח בחינות – שנים ג' ד' - סמסטר ב'

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד ב'מועד א'



שעת הבחינהשעת הבחינהמרצהשם קורסמס' קורס
04.07.2209:00ב'13.06.2209:00ב'גב' פליישהקר דליתרגולציה פיננסית1411756001
05.07.2209:00ג'14.06.2209:00ג'פרופ' גילה דיוידרגולציה כלכלית **1411659040
05.07.2209:00ג'14.06.2209:00ג'השופט יריב עמיתדיני צרכנות1411745801
05.07.2214:00ג'14.06.2214:00ג'עו"ד אברהם-ויס שרוןזכויות אדם - מה מאחורי פסקי הדין המכוננים? *1411764230
07.07.2214:00ה'16.06.2214:00ה'ד"ר שפירא בועזהסדרת סכסוכים בין אומות1411763701
07.07.2214:00ה'16.06.2214:00ה'מר רוה יהודהמימון פרוייקטים1411673501
12.07.2214:00ג'21.06.2214:00ג'עו"ד גלעדי רענןבין משפט פלילי למינהלי *1411754330
12.07.2214:00ג'21.06.2214:00ג'ד"ר ז'בוטינסקי הדררגולציה ופיקוח על שוק ההון *1411741030
12.07.2214:00ג'21.06.2214:00ג'ד"ר ליברזון רונימנגנונים היברידיים לניהול סכסוכים *1411754230
12.07.2214:00ג'21.06.2214:00ג'ד"ר פרלמן קרניהליכי יישוב סכסוכים וייצוג לקוחות במסגרתם *1411753730
13.07.2209:00ד'22.06.2209:00ד'מר מנור עמיתדיני תובענות ייצוגיות1411755801
14.07.2209:00ה'23.06.2209:00ה'ד"ר פרייז זיוקרנות השקעה1411763601
15.07.2208:30ו'24.06.2208:30ו'ד"ר ארידור - בר-אילן יעלליטיגציה תאגידית *1411696430
15.07.2208:30ו'24.06.2208:30ו'שופט נויטל גלעדענישה בפלילים *1411748730
24.07.2209:00א'26.06.2209:00א'ד"ר קידרון איתן ועו"ד ששון יובלאכיפה וציות בתאגיד1411935301
24.07.2209:00א'26.06.2209:00א'ד"ר גל הרץנרטיבים של צדק - על משפט וספרות (מבחן בית)1411761501
24.07.2214:00א'26.06.2214:00א'עו"ד לויתן רחלמשפטי שואה - בין הוכחה להכחשה1411741801
24.07.2214:00א'26.06.2214:00א'גב' גבעולי גליהבתוככי הקופסה השחורה: אתגרים משפטיים בחברה החרדית ב1411749501
24.07.2214:00א'26.06.2214:00א'מר גילת דודדיני פטנטים1411597101
18.07.2209:00ב'27.06.2209:00ב'עו"ד כהן גאולה, מר שמיר רוןמשפט וסייבר1411745701
18.07.2209:00ב'27.06.2209:00ב'מר מסינג אסי, גב' נויפלד דנהייעוץ משפטי למשרד ממשלתי1411755901
18.07.2214:00ב'27.06.2214:00ב'מר אפק שרוןצבא ומשפט1411741201
19.07.2214:00ג'28.06.2214:00ג'פרופ' גילה דיוידהגבלים עסקיים *1411754130
19.07.2214:00ג'28.06.2214:00ג'ד"ר פורת עידוהמשבר החוקתי בישראל - סיבות, הערכה, מבט השוואתי *1411765330
19.07.2214:00ג'28.06.2214:00ג'ד"ר ווזנר שיסוגיות בדיון פלילי *1411754830
21.07.2209:00ה'30.06.2209:00ה'ד"ר דיין-אורבך אילנהחופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית1411507801
22.07.2208:30ו'01.07.2208:30ו'ד"ר בליי גורמבט חוקתי על הכנסת וחקיקה *1411754730

תואר שני *
קורס ייעודי **

מועד ב'

לוח בחינות - סמסטר ב'
תואר ראשון - קורסי בחירה

תואר שני עיוני, תואר שני מחקרי
התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

מועד א'


	לוח בחינות מאוחד

