לוח בחינות מועד ג' תשפ"ב סמסטר א -תואר ראשון
שימו לב :הבחינות מתקיימות באופן פרונטלי בפקולטה ולא בזום .שעת תחילת הבחינות  9:30בבוקר.
בהצלחה

שם קורס
מס' קורס
 1411910201משפט חוקתי
 1411910211משפט חוקתי

מרצה
ד"ר לוסטיג דורין
ד"ר לוסטיג דורין

תאריך
04/04/2022
04/04/2022

שעה
9:30
9:30

יום
ב
ב

 1411930501הגבלים עסקיים א'

פרופ' גילה דיויד

04/04/2022

9:30

ב

07/04/2022

9:30

ה

1411910820

07/04/2022

9:30

ה

1411911220

07/04/2022

9:30

ה

1411741601

07/04/2022
07/04/2022

9:30
9:30

ה

1411766401

ה

1411755701

07/04/2022

9:30

ה

1411677201

11/04/2022
11/04/2022

9:30
9:30

ב
ב

11/04/2022

9:30

ב

 1411910901דיני עונשין
 1411910910דיני עונשין
דיני ירושה
1411934201
והמשפט האזרחי

25/04/2022
25/04/2022

9:30
9:30

ב'
ב'

 1411910102דיני חוזים
 1411910110דיני חוזים

ד"ר פירט מירב
ד"ר קריכלי כץ תמר

26/04/2022

9:30

ג'

 1411924001משפט וכלכלה

פרופ' אברהם רונן

מבוא למשפט עברי
ומבוא למשפט
אסלאמי
מבוא למשפט עברי
מיזוגים ורכישות -
מהלכה למעשה
משפט ופילוסופיה
בספרות ובסרטים
מבוא למשפט רומי
דיני זכויות יוצרים
בעידן הטכנולוגי

שנה
א' 1
א' 2
ג'-ד'

קאדי איאד זחאלקה,
ד"ר קופר לוי

א'

ד"ר ווזנר שי

א'

מר אמיר שרון
פרופ' חורי אמיר
ד"ר חסן רחל
ד"ר וקסלמן גלעד
ד"ר ספיר יואב
ד"ר אוחנה דניאל
מר מנדלסון יוסף

בחירה
בחירה
בחירה
בחירה
א' 1
א' 2
ג'-ד'
א' 1
א' 2
ב'

לוח בחינות מועד ג' תשפ"ב סמסטר א -תואר ראשון
שימו לב :הבחינות מתקיימות באופן פרונטלי בפקולטה ולא בזום .שעת תחילת הבחינות  9:30בבוקר.
בהצלחה

תאריך
26/04/2022
26/04/2022

שעה
9:30
9:30

יום
ג'
ג'

26/04/2022
26/04/2022

9:30
9:30

ג'
ג'

26/04/2022

9:30

ג'

27/04/2022

9:30

ד'

27/04/2022

9:30

ד'

27/04/2022

9:30

ד'

27/04/2022
27/04/2022

9:30
9:30

ד'
ד'

01/05/2022

9:30

א

01/05/2022

9:30

א

08/05/2022

9:30

א

מס' קורס
1411924010
1411933901

שם קורס
משפט וכלכלה
מיזוגים ורכישות
שיטות מחקר
אמפיריות במשפט
קניין רוחני
זכויות אדם
בישראל ופסקי דין
מכוננים בישראל

1411922410

משפט מנהלי
פוליטיקה ,כלכלה,
חברה
פוליטיקה ,כלכלה,
חברה
צמיחה כלכלית
וצדק חלוקתי
משפט ופילוסופיה

1411925001
1411930801
1411765001

1411910501
1411910510
1411935501
1411924101

 1411922001דיני משפחות
משפט בינלאומי
1411930701
פרטי
היבטים משפטיים
 1411573801של חברות סטרט-
אפ

מרצה
פרופ' ידלין עמרי
פרופ' חמדני אסף
פרופ' טבח אברהם
וד"ר שי נ לביא
פרופ' אלקין-קורן ניבה

שנה
ב'
ג'-ד'
ב'
ג'-ד'

עו"ד אברהם-ויס שרון
בחירה

ד"ר פלג איל
פרופ' בנבג'י יצחק
ד"ר קריכלי כץ תמר
פרופ' מרגליות יורם
פרופ' בנבג'י יצחק

מר מנדלסון יוסף
פרופ' קלמנט אלון

ב'
א' 1
א' 2
ג'-ד'
ב'

ב'
ג'-ד'

ד"ר שנהב איל
בחירה

לוח בחינות מועד ג' תשפ"ב סמסטר א -תואר ראשון
שימו לב :הבחינות מתקיימות באופן פרונטלי בפקולטה ולא בזום .שעת תחילת הבחינות  9:30בבוקר.
בהצלחה

תאריך

שעה

יום

08/05/2022

9:30

א

08/05/2022

9:30

א

08/05/2022

9:30

א

10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022

9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30

ג
ג
ג
ג
ג
ג

שם קורס
מס' קורס
משפט עברי -
1411920701
סוגיות מתקדמות

מרצה
פרופ' אדרעי אריה

 1411933410דיני ראיות

פרופ' קיטאי-סנג'רו
רינת

יישוב סכסוכים
 1411738301וניהול סיכונים
במשפט

שופ' אבניאלי דפנה

1411930901
1411922201
1411922220
1411922501
1411933010
1411934101

אפליה
דיני תאגידים
דיני תאגידים
דיני עבודה
דיון אזרחי
דיון פלילי

שנה
ב'
ג'-ד'

בחירה
ד"ר תירוש יופי
פרופ' חנס שרון
פרופ' קמר אהוד
פרופ' שמיר הילה
ד"ר לביא שי נ.
ד"ר פונדיק עמית

ג'-ד'
ב'
ב'
ב'
ג'-ד'
ג'-ד'

