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הכניסה לבעלי הזמנות

ברכות ואיחולי הצלחה ל-243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) 2017 במחזור תשע״ז
הנדסה אזרחית וסביבתית

אזרד שרה 
אפשטיין רזי 

גל אורן 
דסיטי צ'איטנייקומר 

הס ענבל 
ווילקינסון פיליפ 

זיוון אוהד 
לרנר אורי 

נוסקוב אלכסיי 
נחמיאס בירן בת-חן 

עופר תמר 
פרבר יאיר 

פרחובניק לורה 
רביב גבריאל 
רינות אושרי 

שבי תומר 

הנדסת מכונות
אבנון דבורה 

בוימלגרין אליסיה 
גונן ערן 

גרינברג איתי 
גרינברג ענבר 

דורוק סלין 
הקר אביתר 

וורוטניקוב שלמה קיריל 
זולוטרבסקי ודים 

זיסו הדס 
יאזמיר בוריס 

סבן לילך 
סולב דנה 

ספדי מחמוד 
פישר אריאל 

פריד מאור 
קליימן אלכסנדר 

שטינברכר גיל 

הנדסת חשמל
אבנר אורלי 

אגמון עמוס 
בלוק גדעון 

גרשיקוב אלכסנדר 
דוד אסף 
דוד יהל 

וילינגר אמנון 
וינברגר ניר 

חליחל וסים 
חמו אביתר 

טולמצ'וב אלכסנדר 
ילוז יוסי 

מהרי שלמה 
מוסזאדה סאמאן 

מזרחי טל 
משנה גל 

פיחאי יבגני 
צברי ליאור 

קרני אורי 
רוזנבלט גלעד 
ריעאני אברהם 

שפירא יובל 
שפרנק דנה 

הנדסה כימית
בראנסי כרכבי כיתי 

גלוכובסקי רוברט 
גפן-אזרן עדי 

דור אלעד 
ירום-ראובני מיכל 

שולץ שירן 
שחאדה נסרין 

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
אורמן קטרינה 

ג'ובראן יוסף 
גלסנר חנוך 

זלצר טל 
טננבאום-גוניקמן אלנה 

טרומן-רוזנצביט מריאנה 
סלמה רחל 

סנד אנדי 
עפאים שני 
קנטי גלעוז 
קנטי לימור 
שמש רותם 

הנדסת אווירונוטיקה 
אליצור שני 

בן-יעקב אהד 
דגן יובל 
לוי מוטי 

לטרצה מטיאו 
נדלר צבי 

קישילב יבגניה גולדה 
קרפ מיכאל 

הנדסת תעשייה וניהול 
אבופול טאהר 

אילוז-מימוני מיכל 
גליקסון אלה 

וייסבורד יעקב 
לוי יהודה 

מלמד מיכל 
סמירנוב דינה 

סנדרוביץ אריק 
ענוה אורן 

קורן תומר 
רוט יפים 

שהם מירב 
שור יפעת 

ביוטכנולוגיה
אדלמן רוית 
אפרים יעל 

רובוטיקה ומערכות 
אוטונומיות

דננברג אלעד 

מתמטיקה
גורליק אירינה 

דוד אופיר 
מעין יוחאי 

סבאג דניאל 
ספקטור אורן 

קמרסקי אלכסנדר 

פיסיקה
אהרון דנור 

בקנשטיין רבקה 
גורן טל 

גילקיס אבישי 
גלר מיכאל 

דביר וולפמן אילת השחר 
חצ'טריאן בגרט 

כפיר עופר 
לוי אלי 

לומר יעקב 
מיקוליצקי זיו 

נגרי אורי 
סידורנקו פבל 
פלוטניק יונתן 

צפריר גבי 
רויטגרונד אביעד 

שפילברג אוהד 

כימיה
ברנובסקי אלינה 

גרציקוב יוליה 
דיקריוב אקטרינה 

וסטפריד יבגניה 
זבורובסקי ליבי 
חיימוב אלוירה 

לוין ליאת 
סולל מורושקו אפרת 

קוסטנקו ארסני 
רובין-ברוסילוב אנה 

שוכן דנה 

ביולוגיה
בן-שמחון זהר 
גורביץ סילביה 

גיידר ורה 
הוד מרקו מורן 
הרמתי אופיר 
זועבי מוחמד 

חביב מונא 
חדאד-הלון ג'ומאנה 

חייף סשה 
מלמד קדוש דגנית 

נאדר-פוניה פראטאמיש ט 
פרידלנדר-שני לילך 

פרידמן אנה 
פרידמן יוליה 

פרידמן סבטלנה 
שוורץ דניאל 

מתמטיקה שימושית
אופיר יואב 

ארכיטקטורה
אורן מישל ל 

גולן רוני 

טוגר מרינה 
נטפוב אסיה 

ניר חן 
פרנקל-כהן איריס 

רינגל גל 
שבח דנה 
שילון מור 

שמואלי אורית 
שפירא יהוטל 

מדעי המחשב
אופיר בעז 

אלבגלי-קים סיון 
בן-טוב עידו 
גנקין דניאל 

וולושין אריאלה 
וייס מור 

ויסברוד עומר 
טפר נעמה 

יניב יונתן 
כהן נחשון 

מורן שי 
משמן יורי 

סבאן פרטוש נמרוד 
סוסנוביץ עדי 

קפלן יוחאי 
רביב נתנאל 

 תמיר גל
רפואה

אברהם-קלברט מורן 
אנגלמן רותם 
בן-יוסף אורן 

ברד לילי 
גוטר-קפון לילך 

גולקו שגית 

גרוס-כהן מרים 
דבורקין רומן 

דונייבסקי אדל 
הרוש נטע 
חכים קטי 

טל ניר 
מייזלס לאוניד 
נאור שולמית 
סנדלר מאיה 
ספורי שאדי 

עשור אייל 
פורמן דניאל 

פישמן-תורג'מן סיגל 
צרפתי מורן 

קורן לילך 
קרייזמן-שפר הילה 

קרן חנה 
שאהי פריטי 

שחאדה מונה 
שיק-תובל רויטל 

תמרי טל 

הנדסת חומרים
לריאנובסקי נטליה 

מושונוב משה 
עמל אלינה 

פדידא גליקסמן סיון 
שוורצב בוריס 
שכטר פנחס 

הנדסה ביו-רפואית
בר-ציון אבינועם 
הופמאייר פיליפ 

טננבאום-קטן ז'אנה 
לבנה עמית 

ננו-מדעים וננו-טכנולוגיה
בוסי יונית 
בר מיטל 

ברנשטיין יוני 
וילנסקי ריטה 

וקסלר דקל 
זיידאן עאדל 

טלמון יעל 
מנור אסף 

נצ'ייב סרגיי 
פלקסין מיכאל 
פסטרנק שגיא 

פרל סיון 
קרילוב איגור 

חינוך למדע וטכנולוגיה
דן אלכס 

לוי קרן 
לונברג אריאלה 

לחמי רועי 
פלטניק אליק 

קלינשטרן מיכל 
רוזן עמית 

רפאלי מישקין חגית 

הנדסת פולימרים
גל-עוז רשף 

הכט הדס 

אנרגיה
בלאיש מורן 

גלמן דני 
גרימברג נועם 

שמרת נטע 


