
  

  

  " דוקטור לפילוסופיה"מקבלי התואר 

   ז" תשסטקס

  בציון  מחלקה/חוג  שם פרטי ומשפחה  
 ס למדעי המחשב"ביה  אבידור עדי .1

 מעולה  ס לכימיה"ביה  ביטון ליאת-אברם .2

 המחלקה לביוכימיה  לילך' אברמוביץ .3

 ס להיסטוריה"ביה  אדלהייט עמוס .4

 ס לכימיה"ביה  אהרון עדי .5

 ולוגיה ולאנתרופולוגיההחוג לסוצי  אהרון גוטמן מירב .6

 ס לכלכלה"ביה  אהרונוביץ גלעד .7

 ס לפילוסופיה"ביה  )אוריאל(אהרן אורי  .8

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  אומן איגור .9

 החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים  אוסטינסקי איזבלה .10

 מעולה  ס למדעי המתמטיקה"ביה  אוסטרובר ירון .11

 המחלקה למדעי הצמח  אופז שי .12

 ה לנוירוביוכימיההמחלק  אופיר גל .13

 ס למדעי היהדות"ביה  אזני עירית .14

 המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה   אידסס דיאנה .15

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  אייזנשטיין אלינה .16

 מעולה  החוג לפסיכולוגיה  אייל שחר .17

 החוג לפסיכולוגיה  יוחננוף ענת-אלגום .18

 ס להיסטוריה"ביה  טיב שחאדה חוסני'אלח .19

 ס להנדסת חשמל "ביה  .אלמן נואל מ .20

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  נחנזון דבורה-'אלפרוביץ .21

 מעולה  ס לכימיה"ביה  אליזבט) גולן(אמיר  .22

 ס לחינוך"ביה  אמר סימה .23



   ס למדעי המחשב"ביה  אנדלמן ניר .24
 ס למדעי המחשב"ביה  אסודי ורה .25

 ס לעבודה סוציאלית"ביה  אסולין עדינה .26

 נית לניהול טכנולוגיה ומערכות מידע התכ  ארונוביץ ליאור .27

 החוג להפרעות בתקשורת  אבן רוט דפנה-ארי .28

 ס להיסטוריה"ביה  אריאל דונלד צבי .29

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  ארשלר דוד .30

 ס למדעי היהדות"ביה  אשור אמיר .31

 ס למדעי התרבות"ביה  בבייב פיה .32

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  בובליל ארז משה .33

 ס לכימיה"ביה  אנסקי לודמילה'בוז .34

 מעולה  ס למדעי המחשב"ביה  בורנשטיין אלחנן .35

 ס לכימיה"ביה  ביטון ענבל .36

 החוג למיקרוביולוגיה הומנית  דהן ליאורה-בכר .37

 החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה  בלוקופיטוב מרק .38

 ס לעבודה סוציאלית"ביה  קליינמן ורד-בלוש .39

 המחלקה לביוכימיה  כנפי שני-בלנגה .40

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  נועה מילשטיין -ארויה -בן .41

 החוג לפסיכולוגיה  .בן דוד בעז מ .42

 ס להנדסת חשמל"ביה  נתן אמיר-בן .43

 החוג לפסיכולוגיה  בן עזרא מנחם .44

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  )ר"ד (בנטוב  איתי .45

 ס למדעי התרבות"ביה  בסמן מור נורית .46

 ס להנדסת חשמל"ביה  בק יובל .47

   ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  עיברקאי רו-בק .48
 ס להנדסת חשמל"ביה  בר לאה .49

 החוג ללימודי עבודה  און שני-בר .50

 ס למדעי היהדות"ביה  און אסנת-בר .51

 החוג למוסיקולוגיה  בר דוד רחל .52

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  לב עודד-בר .53

 ס למדעי היהדות"ביה  בראודה רות .54

 ס לחינוך"ביה  ברגמן עופר .55

 הצמחהמחלקה למדעי   ברהום סימה .56

 הפקולטה למשפטים  ברוך דותן .57
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 ס למדעי היהדות"ביה  שבע-ברוש בת .58

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  ברזילי ערן .59

  והחוג לגיאוגרפיהס להיסטוריה"ביה  ברזילי בועז .60

 ס למדעי היהדות"ביה  ברטפלד חנה .61

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  ברייטמן מאשה-ברנגאוז .62

 יתס להנדסה מכנ"ביה  ברנד משה .63

 המחלקה לזואולוגיה  ברנע אורית .64

 החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה  ברקן טל .65

 ס למדעי התרבות"ביה  בארין מוחמד'ג .66

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  בארין מוכתאר ערפאת'ג .67

 ס לחינוך"ביה  גבע עדה .68

 החוג לפסיכולוגיה  גוטמן עידית .69

 החוג לרפואה כללית  גונן אילת .70

 מטיקהס למדעי המת"ביה  גורביץ שמגר .71

 החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה  גיבור גלעד .72

 החוג למיקרוביולוגיה הומנית  גל תנעמי מיטל .73

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  קילמנוביץ מרב-גלייט .74

 המחלקה לביוכימיה  גנות אסף .75

 המחלקה למדעי הצמח  גרוס מיכל .76

 ס למדעי היהדות והחוג לארכיאולוגיה"ביה  גרינהוט צבי .77

 החוג למיקרוביולוגיה הומנית  יתגרינשטיין שולמ .78

 ס לכימיה"ביה  גרנות אורי .79

 החוג לרפואה כללית  סובול הדס-דבורי .80

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  דגן אורית .81

 ס להיסטוריה"ביה  דוידי אפרים .82

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  דויקו ממון קרן .83

 ביוכימיההחוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ול  דולמן רם .84

 החוג לאמנות התיאטרון  דורון אייל .85

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  דותן בן משה קרן .86

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  דיבינסקי אינה .87

 ס למדעי היהדות"ביה  דינור גלי .88

 החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה  כהן טליה-דיקר .89

 ונולוגיההמחלקה לחקר התא ולאימ  דלה גל .90

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  דסקל לורינה .91
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 ס למדעי המתמטיקה"ביה  דרור חובב .92

 המחלקה לזואולוגיה  הדס ערן .93

 ס לחינוך"ביה  הדס רות .94

 ס להיסטוריה"ביה  הדרי הלל .95

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  הוכמן אלדר .96

 וגיהוהחוג לארכיאול ס למדעי היהדות"ביה  קולסקהליאורה רחל הורביץ  .97

 החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת  הורוביץ נויה .98

 ס למדעי היהדות"ביה  ל"ז הורוביץ דוד .99

 התכנית להתנהגות ארגונית  הורקין אמיר .100

 מעולה        ס להיסטוריה"ביה  הירש דפנה .101

 ס להיסטוריה"ביה  בעבור ליאורה-הנדלמן .102

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  הראובני רונן .103

 יהס להיסטור"ביה  ובמן אסתר .104

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  וולמן ולדיסלב .105

 ס למדעי היהדות"ביה  וולפמן שמואל .106

 ס להיסטוריה"ביה  ווקוק אורסולה .107

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  ויגמן איגור .108

 ס למדעי התרבות"ביה  וינר סוניה .109

 ס לכימיה"ביה  ויסברג אבי .110

 ס למדעי התרבות"ביה  זיו אפי .111

 המחלקה לזואולוגיה  זיו לימור .112

 ס להנדסה מכנית"ביה  מיראב א-זיו .113

 המחלקה לנוירוביוכימיה  לרמן שלי-זיו .114

 המחלקה להנדסת תעשיה  זינגר גונן .115

 ס להיסטוריה"ביה  זלשיק רקפת .116

 מעולה        ס למדעי התרבות"ביה  חדאד גלית .117

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה  עזריה לימור-חורב .118

 ס למדעי היהדות"ביה  רעיה) סגל(חזון  .119

 המחלקה לזואולוגיה  ו עינתקוב-חזקני .120

 המחלקה להנדסת תעשיה  חיזי ברק ברוך .121

 המחלקה למדעי הצמח  חכים אופיר .122

 החוג לפסיכולוגיה  גל שי-חן .123

 ס למדעי המחשב"ביה  טולר תמיר .124

 מעולה      התכנית להתנהגות ארגונית  טוקר שרון .125

 המחלקה לביוכימיה  טיומקין דליה .126

 ס להנדסת חשמל "ביה  טל אורן .127

 גיאופיזיקה ולמדעים פלנטרייםהחוג ל  טלר עמית .128
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 ס להיסטוריה"ביה  יגאל יואב .129

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  יהב מיכל .130

 ס להנדסת חשמל "ביה  יופיט ולדימיר .131

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  יורן נדב .132

 מעולה  החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה  יונס תגריד-יחיא .133

 ס להיסטוריה"ביה  ינאי שאול .134

 החוג לסיעוד  חקי מיכליצ .135

 ס למדעי המחשב"ביה  יצחקיאן צור .136

 המחלקה לביוכימיה  כהן ורד שרון .137

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  כהן ינון .138

 המחלקה להנדסת תעשיה  כהן שחר .139

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  הלל אפרת-כהן .140

 החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים  כרמי ישראל .141

 מעולה  החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  מאור גלית-לב .142

 המחלקה למדעי הצמח  לביא מירב .143

   מעולה  החוג לרפואה כללית  לבנון ארז .144
 החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה  לבנון ורדה .145

 החוג לריפוי בעיסוק  להב אורית .146

 החוג לתקשורת  להב הגר .147

 החוג למדיניות ציבורית  להט ליהיא .148

 וךס לחינ"ביה  לוטן צביה .149

 ס לעבודה סוציאלית"ביה  לוי אופיר .150

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  זלצמן מיכל-לוי .151

 החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת  ניסנבוים אריאל-לוי .152

 הפקולטה למשפטים  לזר נורית .153

 החוג למיקרוביולוגיה הומנית  וינר קרין-לחמי .154

 ס לפילוסופיה"ביה  ליאור אפרים .155

 ס לכימיה"ביה  ליבשיץ אלה .156

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  ליובושיץ גליה .157

 ס לפילוסופיה"ביה  ליפשיץ יוסף יצחק .158

 המחלקה לזואולוגיה  לנדן גידי .159

 התכנית לניהול השיווק  לנדסמן ורדית .160

 ס לעבודה סוציאלית"ביה  לנס עומר .161

מדיניות ציבוריתל החוג  מאור ענת  .162
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 יוכימיההחוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולב  מאור שרון .163

 ס למדעי היהדות"ביה  מאירי גלעד .164

 ס לעבודה סוציאלית"ביה  מדור חיים נאווה .165

 ס להנדסת חשמל "ביה  רין אירינה'מוזג .166

 המחלקה לנוירוביוכימיה  מולר רכטמן מאיה .167

   החוג לרפואה כללית  ר ליאורה'מונצ .168
 מעולה  ס למדעי היהדות"ביה  מוסטיגמן רז .169

 ולרית ולביוטכנולוגיה המחלקה למיקרוביולוגיה מולק  מוקדי דפנה .170

 החוג לרפואה כללית  מחול קרן .171

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  מטר רעות .172

 ס להנדסה מכנית"ביה  מיטלמן גור .173

 החוג לרפואה כללית  מיכאילובסקי ילנה .174

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  מילמן ענת .175

 ס למדעי התרבות"ביה  מסארווה נאדר .176

 ומיהס לפיזיקה ולאסטרונ"ביה  מרדכי דן .177

 ס לעבודה סוציאלית"ביה  נוה אפרת .178

 ס לכימיה"ביה  נוסין מנור רויטל .179

 ס להנדסה מכנית"ביה  נחום אסף .180

 ס להנדסת חשמל "ביה  נייש מיכאל .181

 מעולה  ס לכימיה"ביה  סגל שרון .182

 החוג לרפואה כללית  )ר"ד( סומך רז .183

 ס לחינוך"ביה  סופר טל .184

 ס למדעי היהדות"ביה  סוצקובר טליה .185

 עבודה סוציאליתס ל"ביה  סורוקה יוסף .186

 ס למדעי המחשב"ביה  סורקין אולגה .187

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  סלמון מיכל .188

 חשבונאות-התכנית למימון  סן גרנית .189

 חשבונאות-התכנית למימון  סרבן לוי ארנה .190

 ס להנדסת חשמל "ביה  סרף שמעון .191

   ס למדעי התרבות"ביה   בן סעיד לימור-עדי  .192
  תאית והתפתחותיתהחוג לביולוגיה  עוז גלינברג איריס .193

 ס להיסטוריה"ביה  עופר ענבל .194

 ס להיסטוריה"ביה  עזאם עבד .195

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  עזרא דוד .196
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 ס למדעי היהדות"ביה  עזתי אהרן .197

 ס לחינוך"ביה  ענב גיא .198

 ס למדעי התרבות"ביה  פדבה גלעד .199

 ס להנדסת חשמל "ביה  פופובצר רחלה .200

 האדם ולביוכימיההחוג לגנטיקה מולקולרית של   פטל גליל יעל .201

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  פיחטמן בוריס .202

 החוג לרפואה כללית  )ר"ד(פילו רפאל  .203

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  פילצר ענבר .204

 ס להיסטוריה"ביה  פלג יפעת .205

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  פלג סמדר .206

 המחלקה לזואולוגיה  פרקש תמר-פלדשטין .207

 מעולה  המחלקה לביוכימיה  . יפליישמן שראל .208

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  אשטמקר גלית-פלינט .209

 ס להנדסת חשמל"ביה  פנחס מוניקה .210

 ס לחינוך"ביה  וגנשטיין ירדן-פנטה .211

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  פרג ירון .212

 החוג לרפואה כללית  פרוידנשטיין אורנית .213

 ס לכלכלה"ביה  פרידמן יואב .214

 המחלקה לביוכימיה   רןפרידמן .215

   והחוג לארכיאולוגיה ס למדעי היהדות"ביה  פרנקלין נורמה .216
 התכנית לניהול השיווק  פרס רננה .217

 מעולה  ס לפילוסופיה"ביה  ק רוני'פרצ .218

 המחלקה לזואולוגיה  פינקל שמרית-פרקול .219

 החוג לתולדות האמנות  פרת מרים .220

 וגיה המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנול  רני יצחק'צ .221

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  צבירן גיל .222

 ס להיסטוריה"ביה  צורף מירה .223

 ס למדעי היהדות"ביה  צים אילן .224

 המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה   צנווירט שמיר .225

 החוג לתולדות האמנות  קדמי רוני .226

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  קוזלוב מיכאל .227

 ס לכימיה"ביה  קוכמן מאיה .228

 ס להנדסה מכנית"ביה  רג אליקולב .229

והחוג לגיאוגרפיה ס להיסטוריה"ביה  קולטונוב אלכסנדר 230.  
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 המחלקה לזואולוגיה  קורן לי .231

 מעולה  ס למדעי המחשב"ביה  )ר"ד( קימל גד .232

 ס לכימיה"ביה  אדמסקי קרן-קינן .233

 ס להיסטוריה"ביה  וי'קסטנבאום דינה ג .234

 המחלקה למדעי הצמח  קרבט יזהר .235

  כלליתהחוג לרפואה  קרוננברג ספי .236

 ס למדעי התרבות"ביה  אשכנזי טלי-קרליץ .237

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  קרנר דמיטרי .238

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  סלבס'ייבס ויאצ'קשצ .239

 החוג לפסיכולוגיה  מגריל אורנה-ראובן .240

 ס למדעי המחשב"ביה  רודיטי ליעם .241

 החוג למדע המדינה  רוזנטל מעוז .242

 ס לפילוסופיה"ביה  רוזנפלד שאול .243

 החוג לפתולוגיה  ובליל נוריתב-רוזנצויג .244

 המחלקה לנוירוביוכימיה  רוטבלט ברק .245

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  רון עדית .246

 החוג לאמנות התיאטרון  רונן יהודית .247

 מעולה  החוג לרפואה כללית  רז מיכל .248

 ס להנדסת חשמל "ביה  רייחלין יוסף .249

 החוג לסיעוד  רייכר סימה .250

 הס למדעי המתמטיק"ביה  נעים ענת-ריינר בן .251

 החוג לרפואה כללית  גנון ליאת-ריניס .252

 מעולה  ס לכימיה"ביה  רכינוב איגור .253

 מעולה המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה   רכס מיטל .254

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  רצקר אלכס .255

 ס להיסטוריה"ביה   גסר סילבינה-שאמא  .256

 ס לחינוך"ביה  שגיא שרון .257

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  שגיב חן .258

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  דה שרוןש .259

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  שהין האשם .260

 החוג לרפואה כללית  )ר"ד( שוסטר אמיר .261

 ס לחינוך"ביה  שור פנינה .262

 מעולה  החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  שורק רותם .263

   ס למדעי היהדות"ביה  שחורי פרומי .264
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 ת חשמלס להנדס"ביה  שחר שמעון .265

 התכנית לניהול השיווק  שטיינהרט יעל .266

 ס למדעי המחשב"ביה  שטיינהרץ טל .267

 החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים  שייכוורג שמואל .268

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  שכטר אמיר .269

 ס למדעי היהדות"ביה  שלאין מרגלית .270

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  שלם שאול .271

 פרמקולוגיההחוג לפיזיולוגיה ול  שמגר ליאורה .272

 ס למדעי היהדות"ביה  שמיר יעקב .273

 ס למדעי המתמטיקה"ביה  שמעיה ערן .274

 ס להנדסת חשמל"ביה  שנטל אורי .275

 המחלקה לביוכימיה  בכור דלית-שנטל .276

 ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"ביה  שפיר עדי .277

 מעולה  ס למדעי המחשב"ביה  שפירא אסף .278

 ס למדעי המחשב"ביה  שצקי מקסים .279

 ס להיסטוריה"ביה  שריד גיורא .280

 ס לכימיה"ביה  ששון רויטל .281

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  טלי) טאיבי(תוהמי  .282

 ס לכימיה"ביה  שפיר תמר-תלם .283
 

 9


