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קריית הטכניון, חיפה.  טקס הענקת תארי הדוקטור28.5.2018
הכניסה לבעלי הזמנות

ברכות ואיחולי הצלחה ל-216 מקבלי תואר דוקטור (PhD) 2018 במחזור תשע״ח
הנדסה אזרחית וסביבתית

אבני נועה 
אליאס זוהיר 

אשד רויטל 
בלוך ויקטור 

בן-דוד אלברט 
ואקנין חנה 

זיבק-שיני רים 
טננבוים-רייכנברג עינת 

טרדי-עובדיה רינת 
טרטקובסקי דמיטרי דוד 

לוי ידידיה 
סנקרי נתן 

עופר רוזובסקי אלינה 
פוליני ניקולו 
צ'אנג ייסונג 

שרב ניר 

הנדסת מכונות
בן-שמואל ירון 

הולנדר אייל 
וולובלסקי קרני 

וולך שחף 
חיימוביץ' אורי 

יולביץ איגור 
יופה אלכסנדר 

מעייני שי 
סיקר גיאום 

רוזנצביט לאוניד 
שמטוב יונה קרן )רימה(

הנדסת חשמל
ברגמן ארן 

גנץ לירון 

גרינמן מיכאל 
ווצלר אהרון 

זצ'בסקי עידו 
חלק אסף 
חנוכה עדי 

טל ניקולאי 
כהן דבורה 

כהן רמי 
לב-ארי כפיר 
לב-ארי ענת 

מגן אסנת 
מנקוביץ' ג'יימין דניאל

פלייר מיכאל 
קידר גיל 

קראוס נעמה 
קרישנן סונדר רם 

רומנו יניב 
שורץ אופיר 

שלפמן מיכאל 

הנדסה כימית
זינגר אסף 

יערי צבי 
לבצ'נקו סטניסלב 
פח'ר-אלדין אימאן 
פרידמן-בישופ נגה 

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
ברגמן כהן אלמוג 

ברונוסר מיכל 
גרנאי-הירש שירן 

ויינברג שירן 
ח'טיב ממדוח 

יפימוב ורה 

יששכר עבדת סיון 
כהן יפעת 
פוריה ניצן 

קוליק שמואל ליובוב 
קרפקר מקסים 

הנדסת תעשייה וניהול
ביבליוביץ אריה 

דורבן אלון 
חריב מנאל 

כץ אריק 
נוביקוב ז'אנה 

סובולב מיכאל 
סידי יעל 

פלונסקי אורי 
פרבשטיין בועז 
קאופמן אמיתי 

ביוטכנולוגיה
פרי לובה 

קאו ווי 

מערכות אוטונומיות 
ורובוטיקה

יונה גיא 
מנור רותם 

מתמטיקה
וולף עדי 

פיסיקה
אילון אהוד 
אסבן שחף 
ברוד אלעד 
גיטלמן דור 

הרציג שינפוקס חנן 
וולף גיל 

ינוקא דוד 
יעקבי לי 
להב אורן 
לוי אדם 

לונדון פז 
מוצפי מאור 
מיכאלי ארז 

ניקולא ניקולאי 
רינות שחר 
שוורץ עידו 

שפיר גיא 

כימיה
אזולאי שימרית 

בסקין מריה 
ברופהרטס ג'פרי 

זמל ארז 
כהן עירית 

ביולוגיה
אביטל גל 

גלילי מיטל 
ויאס פרטיק 

ורגוביץ קריסטינה 
זלץ הראל 

טייב-פליגלמן עינב 
ילין עידן 

מרואת נור 
רוס דור 

שנייר בוריס

מתמטיקה שימושית
דרקץ' ודים 
מזרחי יונתן 

פרומקין ולרי 

ארכיטקטורה ובינוי ערים
בלפרמן אהוד 
הגלעדי נעמה 

הנדל דן 
קוטליאר גבריאל 

קיי זיויה 
קיינר-פרסוב נאוה 

מדעי המחשב
אזנקוט עומרי 

גבל משה 
דרקסלר כהן דנה 

הורוביץ מיכל 
יחזקאל אביב 
לזרסון ארנון 

ללוש גל 
סאינז דוד 

סולם ג'רמיאס 
פז עמי 

פפיאן ורדן 
שוורצמן גרגורי 

שטרן אלון 
שלח מירא

רפואה
אבזוב ביבס קטרין 

אבני נועה 
אוזן גואטה רוית 

אזרד מאיה 
בן-ארי מיטל 

בן-עמו דוד 
בן-שאנן תמר 
בר-יוסף חגית 

ברגמן עודד 
גולדנשטיין  חגית 

גורדון עורית 
גלילי שלי 
דובין אורי 

דולגופיאט אירית 
הוניגמן ליאת 

ויינשטיין אלכסנדר 
וייסמן מרינה 

חאוילה אליאס 
ח'שיבון רנא 

חזן-מולינה חגי 
חטיב מוחמד 

חכים ויקי 
טאהא רים 

טימנר מיכאל 
לבזין מריה 
לוין קרינה 

סוחר ממרות שימרת 
סמולקין טטיאנה 

עסאף פאדי 
פז הראל גילי 

פלינט ברודסלי נעמה 
צ'ולסקי ילנה 

קוצ'וק ליאורה 
שגיא שירה 

שופטי בן 
שלג אורטל 

תומס ג'יין ג'וי 

מדע והנדסה של חומרים
אובוחובסקי סטאס 

בן-בעש"ט ברגמן לירון 
וינטר רועי 

זמיר שלומית 
ניז'יקובסקי בוריס 

קובלנקו אולג 
שאהין מועלם מירנה 

שטרנליכט  הדסה 

הנדסה ביורפואית
ח'מיס חנאן 

פסין ג'ימי 
פרלמן אור 

שטאובר חגית 

ננו-מדעים וננו-טכנולוגיה
בועז מור 

גולדזק תמר 
ויניק רוני 

זיידמן קלמן טל 
פולק יארוסלב 

קויפמן מריה 
קויפמן נעמה 

רוגצ'בסקי טטיאנה 
שמחוביץ' בוריס 

חינוך למדע וטכנולוגיה
גרין ג'יזל 
דהן ענת 

הס-גרין רחל 
ותד עביר 

מרמור עופר 
סבירסקי חני 

רקדזון צפורה 
שחר עמיקם סיגלית 

הנדסת פולימרים
רוזן קליגוסר יסמין 

אנרגיה
איסרוב מאיה 
סאפר גדיאל 

פארן ארנון 
קלמן דן 

הנדסת אווירונוטיקה וחלל
גלוזמן יגאל 
וינברג נועם 
ויסברוד גיל 

חיון שמואל יונתן 
טיומקין סוניה 

כץ גרשון 
לוי מיטל 

לידור אלון 
מור יואש 

פרידמן אהרון יוסף 
קוטיקוב דניאל 


