
 

 

 מקבלי התואר " דוקטור לפילוסופיה"

 טקס תשע"ו

 

 

 חוג שם  

 

 ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה  -  אבנד רני ד"ר .1

 ביה"ס לכימיה  -  אברמוב גילי ד"ר .2

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  -  אבשידזה אנסטסיה ד"ר .3

 ביה"ס לכימיה  -  אדירי טל ד"ר .4

 והתפתחותית החוג לביולוגיה תאית  -  אדרי ראובן ד"ר .5

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  -  אהרוני ישראל ד"ר .6

 ביה"ס לחינוך  -  אובודנקו רגינה ד"ר .7

 המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים   -  אובולסקי אורי ד"ר .8

 החוג לתולדות האמנות  -  אופיר רחל ד"ר .9

 לביה"ס להנדסת חשמ  -  אורדנטליך אור ד"ר .10

 ביה"ס למדעי היהדות  -  אוריין מתן ד"ר .11

 המחלקה לזואולוגיה  -  אורלוב מרגריטה ד"ר .12

 ביה"ס למדעי המחשב  -  אורנשטיין ירון ד"ר .13

 ביה"ס לחינוך  -  אזולאי ראובן ד"ר .14

 ביה"ס לכימיה  -  דבורה הדר-איווניר ד"ר .15

 המחלקה לנוירוביולוגיה  -  אייזמן אליזבטה ד"ר .16

 ביה"ס להנדסת חשמל  -  אילוז זאב ד"ר .17

 ביה"ס לכלכלה  -  אילת רן ד"ר .18

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  -  איסקוב עפר ד"ר .19

 ביה"ס למדעי היהדות והחוג לארכיאולוגיה  -  איסרליס מארק ד"ר .20

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  -  איתן קרין ד"ר .21



 המחלקה לזואולוגיה  -  אלומה יניב ד"ר .22

 החוג לרפואה כללית  -  אוריאמית  ד"ר .23

 ביה"ס למדעי היהדות  -  אמיתי מיה ד"ר .24

 ביה"ס למדעי המחשב  -  אמסטרדמר יעל ד"ר .25

 החוג ללימודי עבודה  -  אנדבלד סבג מירי ד"ר .26

 החוג לרפואה כללית  -  אפשטיין שוחט גלי ד"ר .27

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  -  אשכנזי חיים ד"ר .28

 ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה  -  אתגר שיר ד"ר .29

 ביה"ס למדעי היהדות  -  בהר אלמוג ד"ר .30

 ביה"ס להנדסת חשמל  -  ביאלר עודד ד"ר .31

 ביה"ס למדעי היהדות  -  ביבי שרון ד"ר .32

 החוג ללימודי עבודה  -  בייקוביץ אביטל ד"ר .33

 ביה"ס להנדסת חשמל  -  בילביץ' לאוניד ד"ר .34

 לנוירוביולוגיההמחלקה   -  בילופולסקי נועה ד"ר .35

 ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה  -  בכר נימרוד ד"ר .36

 החוג לפתולוגיה  -  בלאו בן יעקב איה ד"ר .37

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  -  בלומנפלד אורית ד"ר .38

 המחלקה לנוירוביולוגיה  -  בלכר ערן ד"ר .39

 המחלקה לנוירוביולוגיה  -  בן סימון יואב ד"ר .40

 ביה"ס לפילוסופיה  -  בן צבי דפנה ד"ר .41

 ביה"ס למדעי התרבות  -  טובים רון-בן ד"ר .42

 ביה"ס לפילוסופיה  -  יאיר שמעון-בן ד"ר .43

 רפואית-המחלקה להנדסה ביו  -  בנימיני דן ד"ר .44

 החוג ללימודי עבודה  -  בנימיני חיים ד"ר .45

 ביה"ס למדעי המתמטיקה  -  נריה עומר-בן ד"ר .46

 המתמטיקהביה"ס למדעי   -  בנק אפרת ד"ר .47

 הפקולטה למשפטים  -  בסן שרון ד"ר .48

 ביה"ס לכלכלה  -  בקי בנימין ד"ר .49

 ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה  -  בר רן ד"ר .50

 ביה"ס לפילוסופיה  -  בר מימון מאיר ד"ר .51



 ביה"ס לחינוך  -  בראנד דבורה ד"ר .52

 רפואית-המחלקה להנדסה ביו  -  ברגמן אלעד ד"ר .53

 למשפטים הפקולטה  -  ברוט רבקה ד"ר .54

 החוג ללימודי עבודה  -  חיים אייל-בר ד"ר .55

 ביה"ס להנדסת חשמל  -  לב דורון-בר ד"ר .56

 המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית  -  לב טלי חנה-בר ד"ר .57

 החוג לרפואה כללית  -  ברעם לירן ד"ר .58

 ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה  -  ברעם הדס ד"ר .59

 ה סוציאליתביה"ס לעבוד  -  ברק נחום אילת ד"ר .60

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים  -  ברקאי עולמי הילה ד"ר .61

 ביה"ס לכימיה  -  ברקוב זריהן יפעת ד"ר .62

 ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה  -  ברקן קובי ד"ר .63

 ביה"ס להנדסת חשמל  -  שלום עופר-בר ד"ר .64

 החוג לרפואה כללית  -  גבירץ הילה זהבה ד"ר .65

 הבינתחומית באמנויותהתכנית   -  גבע דן ד"ר .66

 הפקולטה למשפטים  -  בלאן סוהא -ג'ובראן  ד"ר .67

 החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה  -  גוגנהיימר אדוה ד"ר .68

 ביה"ס ללימודי הסביבה  -  גוזלן יגאל ד"ר .69

 ביה"ס למדעי התרבות  -  פוליאט דפני-גוטפרוינד ד"ר .70

 החוג לתולדות האמנות  -  גולן נורית ד"ר .71

 ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה  -  גונן טל ד"ר .72

 המחלקה לזואולוגיה  -  חנני רונית-ג'וסטו ד"ר .73

 ביה"ס למדעי התרבות  -  גיל נעם ד"ר .74

 ביה"ס למדעי המתמטיקה  -  גל אדם ד"ר .75

 ביה"ס למדעי המתמטיקה  -  גל ילנה ד"ר .76

 החוג לרפואה כללית  -  השכל גילי-גלאור ד"ר .77

 ביה"ס לחינוך  -  גלבוע נאוה ד"ר .78

 הפקולטה למשפטים  -  גלבוע מיטל ד"ר .79

 ביה"ס לכימיה  -  גלוזמן דניס ד"ר .80

 ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה  -  גרינברג ערן ד"ר .81



 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  -  כהן יוליה-גרינשפון ד"ר .82

 ביה"ס להנדסה מכנית  -  גרסון יובל ד"ר .83

 לזואולוגיההמחלקה   -  גרץ' קונסטנטין ד"ר .84

 ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה  -  גרשון אבי ד"ר .85

 ביה"ס למדעי המחשב  -  אהרן צח-דבי ד"ר .86

 ביה"ס לפילוסופיה  -  דביר נטע ד"ר .87

 רפואית-המחלקה להנדסה ביו  -  דביר הילה ד"ר .88

 ביה"ס לכימיה  -  דוידצ'יק אינה -דובינסקי ד"ר .89

 חשבונאות-למימוןהתכנית   -  דוברוב בלה ד"ר .90

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  -  דוד אהובית ד"ר .91

 החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית  -  דוד נעמה ד"ר .92

 ביה"ס לאדריכלות  -  דוידי סיגל ד"ר .93

 ביה"ס לקולנוע וטלויזיה  -  דושי נאוה ד"ר .94

 ואימונולוגיה קליניתהחוג למיקרוביולוגיה   -  לוי תמר-דיאמנט ד"ר .95

 המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית  -  זוהרי קרן-דמישטיין ד"ר .96

 רפואית-המחלקה להנדסה ביו  -  דנה אלכסנדרה ד"ר .97

 החוג לרפואה כללית  -  אלמקיס דיאן-דניאלס ד"ר .98

 ביה"ס להנדסת חשמל  -  דר רונן ד"ר .99

 החוג לרפואה כללית  -  מנור עינב-הובל ד"ר .100

 ביה"ס לכימיה  -  לצמן עמירהו ד"ר .101

 הפקולטה למשפטים  -  היימן שירי ד"ר .102

 חשבונאות-התכנית למימון  -  הלמן רוני ד"ר .103

 ביה"ס להנדסת חשמל  -  הלפרן אליעזר ד"ר .104

 רפואית-המחלקה להנדסה ביו  -  הרבטר אסנת ד"ר .105

 החוג לרפואה כללית  -  הרמן פינשטיין טליה ד"ר .106

 החוג לרפואה כללית  -  רוקח אושרת-הרשקוביץ ד"ר .107

 ביה"ס להיסטוריה  -  ואתורי ענת ד"ר .108

 ביה"ס למדעי התרבות  -  והבה לנא עאדל ד"ר .109

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  -  וורונין ניקולאי ד"ר .110

 החוג למדעי כדור הארץ  -  וזאן אלונה ד"ר .111



 ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה  -  וייסלר כנרת ד"ר .112

 ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה  -  וילנר אלי ד"ר .113

 ביה"ס להיסטוריה  -  וינטר אופיר ד"ר .114

 ביה"ס לכימיה  -  וינץ אינה ד"ר .115

 המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  -  וינשטיין שירי ד"ר .116

 החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  -  וינשטיין דורון ד"ר .117

 החוג למדע המדינה  -  ולנסי כרמית ד"ר .118

 ביה"ס למדעי המחשב  -  ירון ולנר ד"ר .119

 החוג למדעי כדור הארץ  -  וצלר נדב ד"ר .120
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