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טקס הענקת תארי הדוקטור

הכניסה לבעלי הזמנות

הנדסה אזרחית 
וסביבתית

בלסקי מיכאל 
בלשה תמיר 

בן-חיים גב 
גלר אריה 

לברוב דמיטרי 
מאיר ארילון 

מן משה פרץ 
ניר עודד 

סעדיה רעות 
פן רוני 

פרוינד פיינשטיין עוזי 
פריבן ויטלי 
פרייס אייל 

קירה עוז 
קרניבד לב 

שניידמן אנה 
הנדסת מכונות
אלחזוב דמיטרי 

ביילקין לאה 
בן-דוד ערן 

ברזילי אוריאל 
גוטמן אמיליה 
גולצברג רומן 

גנדל סרגיי 
גרין יואב 

דולינסקי מיכאל 
מולר-והל הנס 

ספיץ יונתן 
קבלה מני 

רובינסקי סרגיי 
שמולביץ שי 

הנדסת חשמל
בן-איסטי הדס 

בן-דורי תמיר 
גל-און מעין 

זהבי איתן 
זהר איל 

טורוקר זאב 
יביץ לאוניד 

לוי יוני 
מורד אמיר 
מורד תומר 
מנדלס דן 

סבוסקן ויטלי 
סבטליצה אלכסנדר 

תמר אביב 
הנדסה כימית

בן-נון רונן 
עמל הית'ם 

קמינסקי ילנה 
שהם פטרשקו מיכאל 
הנדסת ביוטכנולוגיה 

ומזון
וואנג יאו 

ישראלי לב גל 
לופו יעל 

מוסקוביץ אליס מעיין 
שני לוי כרמית 

הנדסת אוירונוטיקה 
וחלל

שארמה עקיבא מארק 
הנדסת תעשיה 

וניהול
אורחוף אורי 

גרבר דן 
ויינר אלכסנדר 

מרדכי יניב 
פרג' עמאד 

צימרמן אבינעם 
קניג בתיה 

קריל-מגדל יעל 
רייבר פיאנה 

שטוק אנה 
שטרן שמרית 

מתמטיקה
בית-אהרון אור 

גבע אלימלך 
גורביץ' מקסים 

לביא עומר 
לזרוביץ ניר 

סמבונט ניקולה 
קרסיק איגור 

שפיגלמן יובל 
פיסיקה

אנטונוב אולג 
בסקין אלכסיי 

הלל שלומי 
הקסנר דניאל 

וקסלר הגר 
זברצ'יק מורן 

טנא נמרוד 
נעאמנה מונתסר 

פורטמן דני 
פפיש עודד 

קופליאנסקי רויטל 
קלייב דימה 

שמידגל אמה 
שפר דניאל 

כימיה
אבידן-שלומוביץ 

שלומית 
בתריס ראמי 

גרשוני פורן רננה 
דומשק ילנה 

וקסנבורג רומן 
זאיאץ גרי 

כרמל איזבל שרה 
מלצמן שי 

סלאמה פארס 
סמולקין בוריס 

סמירנוב פולינה 
עמר מיכל 

קולביצקי קסניה 
שביט-קישקובר מיכל 

שניידר אוראל 
ביולוגיה

אבני אבישי 
בנו איתי 

גולן ילנה 
דרור איריס 

חורי חנאן 
חיות נעם 

כהן חגי 
מנסור וויסאם 

ענב חגי 
פדידה איילה 
פילוסוף אלון 
קליגון אפרת 

רז שחר 
רייזנר עדי 

שלבי סאמר 
שליסלברג דורין 

מתמטיקה שימושית
אסא מיכאל 

מורוזוב מטואי 
סיגלוב דניאל 

ארכיטקטורה ובינוי 
ערים

אלדר רנית 
בנא-ג'יריס ענאיה 

גלעד-אילסר שירילי 
ורשבסקי יעקב 

טרופין דוד 
יזהר דקלה 

מודעי-שניר טל 
מילוא-שוסמן יעל 

פניגר נטע 

מדעי המחשב
אינציגר גיל 

ברגינסקי אנסטסיה 
גולדהירש יונתן 
דוברובינה קרני 

אנסטסיה 
דיסנפלד סינטיה 

האנס סנדיפ 
ורנר אורי 

זהבי מירב 
חן שחר 

טורק חביאר ס. 
טליאנסקי רומן 

כהן מאיר 
ליבוב אלכסנדר 

מלר יעל 
שניידרמן לילה 

שרוב ארטיום 
תמנת שחר 

רפואה
אבו-סאלח נירוז 

אסמאעיל רים 
גולטסמן איליה 

דאמוני קמפאניה רואן 
דיקופולצב אלנה 

הרלב שמרית 
וולוביק יעל 

וינר הילה לי 
כהן אלעד 

ליו ואי 
מומבלט ילנה 

נובק-פטררו עטרה 
נחמן אברבוך הדס 

סוזן אריקה 
עמית מורן 
פאר ילנה 

פכטר ענבר 
רוביצ'ק אודיל 

רם סיגל 
רמז ליטל 

שומר אינה 
שטיינגאוז אנה 

שניידר ג'ני 
שקלר בוריס 

ששון-בואר חגית 
מדע והנדסה של 

חומרים
אמיתי לי 

כהן אלכסנדרה 
עטיה גלית 
עמרם דור 

הנדסה ביורפואית
בלינדר ירון 

וייס נועם 
עמיעד פבלוב דריה 

פישלר רמי 
שור ארז 

שכטר בר-נועם עדי 
שנבל-לובובסקי מיה 

ננו-מדעים 
וננוטכנולוגיה
אשל-גרין טל 
גרינברג יעקב 

טילצ'ין יבגני 
לאטי יונתן 

מסעוד רולא 
סוחוי אורן 

קונוולינה גד 
חינוך למדע 

וטכנולוגיה
אבן-זהב ענת 

וידר מירלה 
לביא אלון נירית 

לסלו אסתר 
פולישוק אלכס 

רבזין לאוניד 
ביוטכנולוגיה

ברקוביץ' יוליה 
גולדשמיד רויטל 

דרור עדי 
יום-טוב אורטל 

שטנברג גיאורגי 
הנדסת פולימרים

ברוק אירנה 
אנרגיה

גרינברג דנה אלון 
פוזנר רוני 

פנחסי רועי 


