לוח בחינות

לוח בחינות
סמסטר א' – מועד א'

מספר קורס
250.3050
250.3052
250.3020
250.1030
250.2176
250.3020
250.3060
250.1040
250.2010
250.2011
250.3040
250.4657
250.4928
100.1045
250.3090
250.3188
250.2035
250.3050
250.3052
250.1055
250.2516
250.1095
250.4488
250.3149
250.2050
250.2052
250.4588
250.2584
250.4467

שם הקורס
דיון אזרחי – מטלת אמצע
דיון אזרחי  -מורחב – מטלת אמצע
דיני ראיות – מטלת אמצע
משפט ציבורי
דיני ניירות ערך
דיני ראיות
דיון פלילי
משפט פלילי
דיני תאגידים
דיני תאגידים  -מורחב
אתיקה מקצועית
דיני ספורט
עיקרון תום הלב במשפט הדיוני
תולדות הרעיון המדיני
מיומנויות עריכת דין
דיני שלטון מקומי
דיני קניין
דיון אזרחי
דיון אזרחי  -מורחב
מבוא למשפט עברי
דיני תכנון ובנייה  -הלכה למעשה
מיומנויות משפט ומידע
תובענות ייצוגיות
הפרקליט בבית המשפט -קורס מעשי בפרקליטות
האזרחית
דיני משפחה
דיני משפחה וירושה  -מורחב
דיני תחרות
קניין רוחני
דיני עשיית עושר ולא במשפט
145

מועד א
06/01/2020
06/01/2020
08/01/2020
31/01/2020
02/02/2020
03/02/2020
05/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
07/02/2020
09/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
14/02/2020
16/02/2020
16/02/2020
16/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
24/02/2020
24/02/2020

לוח בחינות
250.2903
250.4932
250.4584
250.4423
250.4480

מבוא לדיני משפט האיחוד האירופי
סדרי הדין ודיני הראיות במשפט המנהלי
אמצעי תשלום בעידן הדיגיטלי
דיני פטנטים
משפט פלילי :שק"ד בקביעת העובדות
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25/02/2020
25/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
28/02/2020

לוח בחינות

סמסטר א' – מועד ב'

מספר קורס
250.1030
250.2176
250.3020
250.2010
250.2011
250.1040
250.3060
250.4657
250.3040
100.1045
250.3090
250.1055
250.3188
250.2035
250.4588
250.1095
250.4928
250.3050
250.3052
250.2050
250.2052
250.4488
250.2584
250.4467
250.3149
250.2516
250.2903
250.4932
250.4423

שם הקורס
משפט ציבורי
דיני ניירות ערך
דיני ראיות
דיני תאגידים
דיני תאגידים  -מורחב
משפט פלילי
דיון פלילי
דיני ספורט
אתיקה מקצועית
תולדות הרעיון המדיני
מיומנויות עריכת דין
מבוא למשפט עברי
דיני שלטון מקומי
דיני קניין
דיני תחרות
מיומנויות משפט ומידע
עיקרון תום הלב במשפט הדיוני
דיון אזרחי
דיון אזרחי  -מורחב
דיני משפחה
דיני משפחה וירושה  -מורחב
תובענות ייצוגיות
קניין רוחני
דיני עשיית עושר ולא במשפט
הפרקליט בבית המשפט -קורס מעשי בפרקליטות
האזרחית
דיני תכנון ובנייה  -הלכה למעשה
מבוא לדיני משפט האיחוד האירופי
סדרי הדין ודיני הראיות במשפט המנהלי
דיני פטנטים
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מועד ב
27/02/2020
01/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
15/03/2020
15/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
29/03/2020
29/03/2020
31/03/2020
03/04/2020
05/04/2020
05/04/2020
26/04/2020

לוח בחינות
250.4480
250.4584

משפט פלילי :שק"ד בקביעת העובדות
אמצעי תשלום בעידן הדיגיטלי

26/04/2020
08/05/2020

מועד חריג )מועד ג(
הזכאות למועד חריג תיקבע על-ידי הוועדה לענייני תלמידים
בהתאם לתקנון ונוהל הפקולטה
סמסטר א' – מועד ג'
מספר קורס
250.1030
250.1040
250.3060
100.1045
250.3020
250.2010
250.2011
250.3050
250.3052
250.1095
250.3040
250.2035
250.2050
250.2052
250.3090
250.1055

שם הקורס
משפט ציבורי
משפט פלילי
דיון פלילי
תולדות הרעיון המדיני
דיני ראיות
דיני תאגידים
דיני תאגידים  -מורחב
דיון אזרחי
דיון אזרחי  -מורחב
מיומנויות משפט ומידע
אתיקה מקצועית
דיני קניין
דיני משפחה
דיני משפחה וירושה  -מורחב
מיומנויות עריכת דין
מבוא למשפט עברי
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מועד ג
29/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
05/04/2020
05/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
26/04/2020
03/05/2020
03/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
15/05/2020

לוח בחינות

סמסטר ב' – מועד א'

מספר קורס
250.2075
250.2076
250.2074
250.1010
250.3033
250.2025
250.2026
250.3095
250.4560
250.1031
250.2808
250.3097
250.2075
250.2076
250.4732
250.4699
250.4157
250.4544
250.4702
250.1050
250.2074
250.1018
250.4162
250.4192
250.2078
250.4458
250.1093
250.4892

שם הקורס
דיני עבודה – מטלת אמצע
דיני עבודה -מורחב – מטלת אמצע
מבוא למשפט בינלאומי פומבי – מטלת אמצע
תורת המשפט
מבוא לדיני מיסים
דיני נזיקין
דיני נזיקין  -מורחב
משפט עברי
צורות נגזרות של ביצוע עברייני :דיני השותפות
והניסיון
משפט ציבורי
דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראל
משפט מוסלמי
דיני עבודה
דיני עבודה -מורחב
ניהול משא ומתן ,גישור ובוררות – תיאוריה
ופרקטיקה
ההליך הפלילי-הלכה למעשה )חטיבת התביעות(
דיני איכות הסביבה
מוגבלות במשפט -היבטים ביקורתיים
סימני מסחר
דיני חוזים
מבוא למשפט בינלאומי פומבי
שיטות משפט זרות – היבטים היסטוריים
והשוואתיים
משטר המקרקעין באיזורי השליטה הישראלית
משפט חוצה גבולות :משפט בינלאומי פרטי בעידן
הגלובלי
משפט ותיאוריות חברתיות -יסודות
דיני גירושין והתרת נישואין במשפט העברי
והישראלי
מבוא לניתוח כלכלי של המשפט
כללי פסילה של ראיות
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מועד א
10/05/2020
10/05/2020
19/05/2020
01/07/2020
01/07/2020
05/07/2020
05/07/2020
06/07/2020
08/07/2020
09/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
12/07/2020
12/07/2020
13/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
22/07/2020
23/07/2020
24/07/2020
24/07/2020

לוח בחינות

סמסטר ב' – מועד ב'

מספר קורס
250.3033
250.1010
250.1031
250.3095
250.2025
250.2026
250.2075
250.2076
250.4560
250.1050
250.4732
250.1018
250.4157
250.4544
250.4702
250.2074
250.2808
250.3097
250.1093
250.4699
250.2078
250.4162
250.4192
250.4458
250.4892

שם הקורס
מבוא לדיני מיסים
תורת המשפט
משפט ציבורי
משפט עברי
דיני נזיקין
דיני נזיקין  -מורחב
דיני עבודה
דיני עבודה -מורחב
צורות נגזרות של ביצוע עברייני :דיני השותפות
והניסיון
דיני חוזים
ניהול משא ומתן ,גישור ובוררות – תיאוריה
ופרקטיקה
שיטות משפט זרות – היבטים היסטוריים
והשוואתיים
דיני איכות הסביבה
מוגבלות במשפט -היבטים ביקורתיים
סימני מסחר
מבוא למשפט בינלאומי פומבי
דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראל
משפט מוסלמי
מבוא לניתוח כלכלי של המשפט
ההליך הפלילי-הלכה למעשה )חטיבת התביעות(
משפט ותיאוריות חברתיות -יסודות
משטר המקרקעין באיזורי השליטה הישראלית
משפט חוצה גבולות :משפט בינלאומי פרטי בעידן
הגלובלי
דיני גירושין והתרת נישואין במשפט העברי
והישראלי
כללי פסילה של ראיות
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מועד ב
27/07/2020
28/07/2020
04/08/2020
04/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
09/08/2020
09/08/2020
11/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
16/08/2020
16/08/2020
16/08/2020
16/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
23/08/2020
07/09/2020
07/09/2020
09/09/2020
11/09/2020

לוח בחינות

מועד חריג )מועד ג(
הזכאות למועד חריג תיקבע על-ידי הוועדה לענייני תלמידים
בהתאם לתקנון ונוהל הפקולטה

מספר קורס
250.3033
250.1031
250.3095
250.2025
250.2026
250.1050
250.1018
250.2075
250.2076
250.1010
250.2808
250.3097
250.2074
250.2078
250.1093

שם הקורס
מבוא לדיני מיסים
משפט ציבורי
משפט עברי
דיני נזיקין
דיני נזיקין  -מורחב
דיני חוזים
שיטות משפט זרות – היבטים היסטוריים
והשוואתיים
דיני עבודה
דיני עבודה -מורחב
תורת המשפט
דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראל
משפט מוסלמי
מבוא למשפט בינלאומי פומבי
משפט ותיאוריות חברתיות -יסודות
מבוא לניתוח כלכלי של המשפט
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מועד ג
23/08/2020
06/09/2020
06/09/2020
08/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
22/09/2020
24/09/2020

לוח בחינות

152

