
מרצהשם נוסף ארועתאריך בחינהארוע בחינה

איתמר מןתורת המשפט מועד א12.07.2023א250.1010

איתמר מןתורת המשפט מועד ב06.08.2023ב250.1010

איתמר מןתורת המשפט מועד ג01.09.2023ג250.1010

א250.1018 עילי אהרנסון'מועד א-שיטות משפט זרות17.07.2023'

ב250.1018 עילי אהרנסון'מועד ב-שיטות משפט זרות10.08.2023'

ג250.1018 עילי אהרנסון'מועד ג-היבטים הסטוריים-שיטות משפט זרות06.09.2023'

אמנון רייכמןמועד א- משפט ציבורי ב27.06.2023א250.1031

אמנון רייכמןמועד ב- משפט ציבורי ב24.07.2023ב250.1031

אמנון רייכמןמועד ג-משפט ציבורי ב22.08.2023ג250.1031

יאיר שגיא'מועד א-משפט מנהלי27.06.2023א250.1036

יאיר שגיא'מועד ב-משפט מנהלי24.07.2023ב250.1036

יאיר שגיא'מועד ג-משפט מנהלי22.08.2023ג250.1036

יהודה אדרדיני חוזים מועד א06.07.2023א250.1050

יהודה אדרדיני חוזים מועד ב01.08.2023ב250.1050

יהודה אדרדיני חוזים מועד ג24.08.2023ג250.1050

א250.1093 הילה נבו'מועד א-מבוא לניתוח כלכלי של המשפט21.07.2023'

ב250.1093 הילה נבו'מועד ב-מבוא לניתוח כלכלי של המשפט17.08.2023'

ג250.1093 הילה נבו'מועד ג-מבוא לניתוח כלכלי של המשפט11.09.2023'

שגית מורדיני נזיקין מועד א09.07.2023א250.2025

שגית מורדיני נזיקין מועד ב08.08.2023ב250.2025

שגית מורדיני נזיקין מועד ג03.09.2023ג250.2025

רונן פרידיני נזיקין מורחב מועד א09.07.2023א250.2026

רונן פרידיני נזיקין מורחב מועד ב08.08.2023ב250.2026

רונן פרידיני נזיקין מורחב מועד ג03.09.2023ג250.2026

יהלי שרשבסקי+ דניאל בן אוליאל 'מועד א- מבוא למשפט בינלאומי פומבי 16.07.2023א250.2074

יהלי שרשבסקי+ דניאל בן אוליאל 'מועד ב- מבוא למשפט בינלאומי פומבי 13.08.2023ב250.2074

יהלי שרשבסקי+ דניאל בן אוליאל 'מועד ג- מבוא למשפט בינלאומי פומבי 08.09.2023ג250.2074

פאינה מילמן סיון'מועד א-דיני עבודה 30.06.2023א250.2075

פאינה מילמן סיון'מועד ב-דיני עבודה 30.07.2023ב250.2075

פאינה מילמן סיון'מועד ג-דיני עבודה 24.08.2023ג250.2075

אריאן רנן ברזילי'מועד א- דיני עבודה מורחב 30.06.2023א250.2076

אריאן רנן ברזילי'מועד ב- דיני עבודה מורחב 30.07.2023ב250.2076

אריאן רנן ברזילי'מועד ג- דיני עבודה מורחב 24.08.2023ג250.2076

גד ברזילימועד א- יסודות - משפט ותיאוריות חברתיות 23.06.2023א250.2078

גד ברזילימועד ב- יסודות - משפט ותיאוריות חברתיות 26.07.2023ב250.2078

גד ברזילימועד ג- יסודות - משפט ותיאוריות חברתיות 20.08.2023ג250.2078

אליאס דאומועד א- דיני מעמד אישי של עדות נוצריות 26.06.2023א250.2808

אליאס דאומועד ב- דיני מעמד אישי של עדות נוצריות 20.07.2023ב250.2808

אליאס דאומועד ג- דיני מעמד אישי של עדות נוצריות 15.08.2023ג250.2808

עמוס פליסהוארמשפט עברי מועד א29.06.2023א250.3095

עמוס פליסהוארמשפט עברי מועד ב28.07.2023ב250.3095

עמוס פליסהוארמשפט עברי מועד ג24.08.2023ג250.3095

קאדי זיאד להואנימשפט מוסלמי מועד א26.06.2023א250.3097

קאדי זיאד להואנימשפט מוסלמי מועד ב20.07.2023ב250.3097

קאדי זיאד להואנימשפט מוסלמי מועד ג15.08.2023ג250.3097

א250.4460 יאיר שגיא'מועד א-תיאוריה של רגולציה ציבורית13.07.2023'

ב250.4460 יאיר שגיא'מועד ב-תיאוריה של רגולציה ציבורית17.08.2023'

סנדי קדר'מועד א-היבטים סוצי:שסעים בחברה הישראלית06.07.2023'א 250.4537



סנדי קדר'מועד ב-היבטים סוצי:שסעים בחברה הישראלית03.08.2023'ב 250.4537

מיכל גל'מועד א- דיני תחרות11.07.2023א250.4588

מיכל גל'מועד ב- דיני תחרות06.08.2023ב250.4588

אורן גזל אייל'מועד א-הלכה למעשה-ההליך הפלילי12.07.2023א250.4699

אורן גזל אייל'מועד ב-הלכה למעשה-ההליך הפלילי10.08.2023ב250.4699

נויה רימלט'מועד א-נשים וגברים במשפט30.06.2023א250.4948

נויה רימלט'מועד ב-נשים וגברים במשפט30.07.2023ב250.4948

גד ברזילימועד א- ממשל וחברה, סוגיות נבחרות במשפט04.07.2023א250.4966

גד ברזילימועד ב- ממשל וחברה, סוגיות נבחרות במשפט01.08.2023ב250.4966

'ניצן פקין גסלביץמועד א-יין'משפט עסקי בעידן הבלוקצ06.07.2023א250.4967

'ניצן פקין גסלביץמועד ב-יין'משפט עסקי בעידן הבלוקצ03.08.2023ב250.4967

איהאב פרחמועד א- דיני מיסים בסביבת העסקים וההייטק04.07.2023א250.4968

איהאב פרחמועד ב- דיני מיסים בסביבת העסקים וההייטק01.08.2023ב250.4968

אילן סבןמעמדו של המיעוט הערבי פלסטיני21.06.2023א250.4970

אילן סבןמעמדו של המיעוט הערבי פלסטיני23.07.2023ב250.4970

'ניצן פקין גסלביץ'מועד א- כלכלה משתפת14.07.2023א250.4976

'ניצן פקין גסלביץ'מועד ב- כלכלה משתפת22.08.2023ב250.4976

מטלות 

מטלת ביתמרצהשם קורסקורס' מס

250.4480

משפט 

ד "שק:פלילי

-בקביעת עובדות

23-26.07.2023דורון מנשהשיעור

250.4732

ניהול משא 

גישור , ומתן

23-25.07.2023מוטי מירונישיעור-ובוררות

250.4959

בין דיני נפשות 

27-30.06.2023דורון מנשהלמשפט הפלילי


