
מרצהתאריך בחינהשם נוסף ארועארוע בחינה

פניה עוז זלצברגר10.02.2023'תולדות הרעיון המדיני מועד אא250.1012

פניה עוז זלצברגר10.03.2023תולדות הרעיון המדיני מועד בב250.1012

פניה עוז זלצברגר28.04.2023תולדות הרעיון המדיני מועד גג250.1012

אמנון רייכמן01.02.2023מועד א- משפט ציבורי א א250.1030

אמנון רייכמן27.02.2023מועד ב- משפט ציבורי א ב250.1030

יאיר שגיא01.02.2023'מועד א-משפט חוקתיא250.1035

יאיר שגיא27.02.2023'מועד ב-משפט חוקתיב250.1035

יאיר שגיא24.03.2023'מועד ג-משפט חוקתיג250.1035

גיל רוטשילד+ נויה רימלט 25.01.2023משפט פלילי מועד אא250.1040

גיל רוטשילד+ נויה רימלט 20.02.2023משפט פלילי מועד בב250.1040

גיל רוטשילד+ נויה רימלט 21.03.2023משפט פלילי מועד גג250.1040

יחיאל קפלן15.02.2023מבוא למשפט עברי מועד אא250.1055

יחיאל קפלן14.03.2023מבוא למשפט עברי מועד בב250.1055

יחיאל קפלן21.04.2023מבוא למשפט עברי מועד גג250.1055

א250.1095 06.02.2023'מועד א-מיומנויות משפט ומידע'

ב250.1095 05.03.2023'מועד ב-מיומנויות משפט ומידע'

ג250.1095 16.04.2023'מועד ג-מיומנויות משפט ומידע'

יפעת ארן07.02.2023דיני תאגידים מועד אא250.2010

יפעת ארן10.03.2023דיני תאגידים מועד בב250.2010

יפעת ארן18.04.2023דיני תאגידים מועד גג250.2010

עומר קמחי07.02.2023תאגידים מורחב מועד אא250.2011

עומר קמחי10.03.2023תאגידים מורחב מועד בב250.2011

עומר קמחי18.04.2023תאגידים מורחב מועד גג250.2011

רסקי'טל ז+ סנדי קדר 29.01.2023דיני קניין מועד אא250.2035

רסקי'טל ז+ סנדי קדר 23.02.2023דיני קניין מועד בב250.2035

רסקי'טל ז+ סנדי קדר 26.03.2023דיני קניין מועד גג250.2035

קארין כרמית יפת13.02.2023דיני משפחה מועד אא250.2050

קארין כרמית יפת19.03.2023דיני משפחה מועד בב250.2050

קארין כרמית יפת23.04.2023דיני משפחה מועד גג250.2050

קארין כרמית יפת13.02.2023מועד א-דיני משפחה וירושה מורחבא 250.2052

קארין כרמית יפת19.03.2023'מועד ב-דיני משפחה וירושה מורחב'ב 250.2052

קארין כרמית יפת23.04.2023'מועד ג-דיני משפחה וירושה מורחב'ג 250.2052

בוטינסקי'הדר ז19.02.2023דיני ניירות ערך מועד אא250.2176

בוטינסקי'הדר ז02.05.2023דיני ניירות ערך מועד בב250.2176

ישי שנידור20.02.2023דיני מכרזים מועד אא250.2185

ישי שנידור07.05.2023דיני מכרזים מועד בב250.2185

א250.2584 אלדר הבר09.02.2023'מועד א-קניין רוחני'

ב250.2584 אלדר הבר24.03.2023'מועד ב-קניין רוחני'

יריב אילן26.02.2023'מועד א- מבוא לדיני משפט האיחוד האירופיא250.2903

יריב אילן09.05.2023'מועד ב- מבוא לדיני משפט האיחוד האירופיב250.2903

רביע עאסי11.12.2022בחינת אמצע-דיני ראיותאמצע250.3020

רביע עאסי23.01.2023דיני ראיות מועד אא250.3020

רביע עאסי16.02.2023דיני ראיות מועד בב250.3020

רביע עאסי19.03.2023דיני ראיות מועד גג250.3020

עלי זלצברגר27.01.2023'מועד א- אתיקה מקצועיתא250.3040

עלי זלצברגר24.02.2023'מועד ב- אתיקה מקצועיתב250.3040

עלי זלצברגר24.03.2023'מועד ג- אתיקה מקצועיתג250.3040

רביע עאסי18.12.2022דיון אזרחי בחינת אמצעאמ250.3050

רביע עאסי05.02.2023דיון אזרחי מועד אא250.3050

רביע עאסי05.03.2023דיון אזרחי מועד בב250.3050

רביע עאסי16.04.2023דיון אזרחי מועד גג250.3050

א250.3060 אורן  גזל אייל26.01.2023'מועד א-דיון פלילי'



אורן  גזל אייל22.02.2023דיון פלילי מועד בב250.3060

אורן  גזל אייל26.03.2023דיון פלילי מועד גג250.3060

הרן רייכמן01.02.2023מועד א- מיומנויות עריכת דין א250.3090

הרן רייכמן27.02.2023מועד ב- מיומנויות עריכת דין ב250.3090

הרן רייכמן28.03.2023מועד ג- מיומנויות עריכת דין ג250.3090

פאינה מילמן סיוון14.02.2023'מועד א- הפרקליט בבית המשפט א250.3149

פאינה מילמן סיוון21.04.2023'מועד ב- הפרקליט בבית המשפט ב250.3149

א250.3188 עומר קמחי14.02.2023'מועד א-דיני שלטון מקומי'

ב250.3188 עומר קמחי21.04.2023'מועד ב-דיני שלטון מקומי'

דניאל בן אוליאל15.02.2023'מועד א- דיני פטנטיםא250.4423

דניאל בן אוליאל28.04.2023'מועד ב- דיני פטנטיםב250.4423

חאלד גנאים19.02.2023'מועד א- האחראים בפלילים א250.4822

חאלד גנאים02.05.2023'מועד ב- האחראים בפלילים ב250.4822

06.11.2022'מועד א -Introduction to Lawא250.4914

08.11.2022'מועד א -Introduction to Microeconomicsא250.4915

רון שפירא10.02.2023'א- סדרי הדין ודיני הראיות במשפט המנהליא250.4932

רון שפירא28.03.2023'ב- סדרי הדין ודיני הראיות במשפט המנהליב250.4932

יהלי שרשבסקי09.02.2023'מועד א- ל"משפט פלילי בינא250.4957

יהלי שרשבסקי24.03.2023'מועד ב- ל"משפט פלילי בינב250.4957

סנדי קדר17.02.2023מועד א-גיאוגרפיה משפטית של ישראל והשטחיםא250.4962

סנדי קדר30.04.2023מועד ב-גיאוגרפיה משפטית של ישראל והשטחיםב250.4962

יונתן יובל02.02.2023סוגיות קצה בדיני חוזים ובמשפט האזרחיא250.4964

יונתן יובל05.03.2023סוגיות קצה בדיני חוזים ובמשפט האזרחיב250.4964

מטלות ועבודות

הגשת עבודה-  יונתן יובל 28.02.2023תרבות וקוגניצ,אלימות,שפה? איך המשפט חושב01א250.4965


