
 מקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה"

טטקס תשע"  

 .1 ד"ר אבן אביאל - ולביוטכנולוגיה ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא

 .2 ד"ר חן אורן-אבן - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .3 ד"ר צור אפרת-אבן - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 . 4 ד"ר אברהם הופר אושרית - רפואית-המחלקה להנדסה ביו

 .5 ד"ר אברמוביץ עינב - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .6 ד"ר אדלסבורג חן - ביה"ס למדעי התרבות

 .7 ד"ר אוסניס אלכסנדר - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .8 ד"ר ליזט כריסטיאןאורטיז דה אורה אורטיז  - ולביוטכנולוגיהביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא 

 .9 ד"ר אורן אלה - ס למדעי הפסיכולוגיהביה"

 .10 ד"ר אחיעז ארי - חשבונאות-התכנית למימון

 .11 ד"ר אחמד פתחי - ביה"ס למדעי התרבות

 .12 ד"ר איידלשטיין גנדי - ביה"ס לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה

 .13 ד"ר אילסר יפתח - ביה"ס לכימיה

 .14 ד"ר איפרגן עדי - תהחוג לביולוגיה תאית והתפתחותי

 .15 ד"ר אלאמארו עדה - ביה"ס לזואולוגיה

 .16 ד"ר אלהלל רוזנבאום גל - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .18 ד"ר אלוני עומר - הפקולטה למשפטים

 .17 ד"ר אלוני רועי - ביה"ס לעבודה סוציאלית

 .19 ד"ר אלימלך עדי - ביה"ס לחינוך

 .20 ד"ר אליעזר יניב - לביה"ס להנדסת חשמ

 .21 ד"ר אלישע אורן - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .22 ד"ר אלנקרי רוני - ביה"ס לחינוך

 .23 ד"ר אמונץ ליאנה - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .24 ד"ר אפלבוים דוד שי - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .25 ד"ר ארבל רובינשטיין תמי - החוג לרפואה כללית

 .26 ד"ר ארגוב טל - ולביוטכנולוגיהביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא 

 .27 ד"ר בארט ויאצ'סלב - ביה"ס למדעי התרבות

 .28 ד"ר בהרל סער מאיה - ביה"ס לזואולוגיה

 .29 ד"ר בונדי אסף שלמה - החוג ללימודי עבודה

 .30 ד"ר איהבוצמן מ - ולביוטכנולוגיהביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא 

 .31 ד"ר בוקסמן יונתן - ביה"ס לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה



 .32 ד"ר בורד מתן - ביה"ס להיסטוריה

 .33 ד"ר ביאלי שמואל - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

 .34 ד"ר ביגלמן עינת - החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה

 .35 ד"ר ביהרי עופר - ביה"ס למדעי המוח

 .36 ד"ר בייליס אדית - ביה"ס לכימיה

 .37 ד"ר ביירך לאה - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .38 ד"ר ביסה איילת - ביה"ס לחינוך

 .39 ד"ר בלבן הללי - ביה"ס למדעי המוח

 .40 ד"ר בן ברק רייסמן מוריה - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .41 ד"ר דוד יאיר-בן - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .42 ד"ר בן דור מיכאל (מיקי) - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .43 ד"ר חיים משה שי-בן - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .44 ד"ר בן חמו רפאל יצחק - ביה"ס לכימיה

 .45 ד"ר כהן אבי-בן - רפואית-המחלקה להנדסה ביו

 .46 ד"ר עמי עידו-בן - יהביה"ס להיסטור

 .47 ד"ר ציון ישי-בן - ולביוטכנולוגיהביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא 

 .48 ד"ר און גיתית-בר - החוג לתקשורת

 .49 ד"ר ברוורניק אבל - המחלקה להנדסת תעשיה

 .50 ד"ר ברונפמן זוהר ז. - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .51 ד"ר ברונפמן זוהר ז. - סיכולוגיהביה"ס למדעי הפ

 .52 ד"ר ברזיס נועם - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .53 ד"ר בריל יוסי - ביה"ס למדעי התרבות

 .54 ד"ר ברכאן אורן - ביה"ס למדעי המחשב

 .55 ד"ר ברלב עמרי - ביה"ס להנדסת חשמל

 .56 ד"ר ברמן איילת - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 .57 ד"ר ברמן דנה - ביה"ס להנדסת חשמל

 .58 ד"ר ברמן זהר - ביה"ס למדעי המוח

 .59 ד"ר ברמק איליה - ביה"ס להנדסה מכנית

 .60 ד"ר ברקאי אפרת - מערכות בריאות ניהולהתכנית ל

 .61 ד"ר גבאי חניאל - ביה"ס להנדסת חשמל

 .62 ד"ר טל-גבינג מי - ביה"ס לזואולוגיה

 .63 ד"ר גבל מיקה - וךביה"ס לחינ

 .64 ד"ר גוז אלי - רפואית-המחלקה להנדסה ביו



 .65 ד"ר גולדין דינה - ביה"ס להנדסת חשמל

 .66 ד"ר גולובב טטיאנה - ביה"ס למדעי המוח

 .67 ד"ר גונן ניר - ביה"ס למדעי המוח

 .68 ד"ר גופר עידן - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .69 ד"ר ג'יואן אור - ביה"ס לזואולוגיה

 .70 ד"ר גיליס ריבי - החוג ללימודי עבודה

 .71 ד"ר גיסין אבשלום - ביה"ס למדעי התרבות

 .72 ד"ר גית ח'אלד יוסף - ביה"ס למדעי התרבות

 .73 ד"ר גלבוע רון - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .74 ד"ר גליקזם עדי - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .75 ד"ר גרון יפעת - לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיההחוג 

 .76 ד"ר גרונר ליאת - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .77 ד"ר גרי אורן - ביה"ס למדעי המוח

 .78 ד"ר גרייזס אריאל - רפואית-המחלקה להנדסה ביו

 .79 ד"ר גרינולד אסף - ביה"ס לכימיה

 .80 ד"ר דוחין אלה - המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 .81 ד"ר דוידי גיא - ביה"ס לכימיה

 .82 ד"ר דורון סופיה-דומבה - החוג לסיעוד

 .83 ד"ר דורון דין - ביה"ס למדעי המחשב

 .84 ד"ר דותן כ"ץ איריס - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .85 ד"ר םדיין אברה - ולביוטכנולוגיהביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא 

 .86 ד"ר דן רנן נטע - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .87 ד"ר דנציגר עודד - יה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהב

 .88 ד"ר דרור משה - ביה"ס  למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 .89 ד"ר הבר ליאת - לאסטרטגיה ויזמותהתכנית 

 .90 ד"ר הדר יפעה - התרבותביה"ס למדעי 

 .91 ד"ר היימנס אילון דוד - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .92 ד"ר הילדסהיים אפרת - ביה"ס לאדריכלות

 .93 ד"ר הילמן ירון - החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית

 .94 ד"ר הלל מעיין - ביה"ס להיסטוריה

 .95 ד"ר זהמאירי בוע - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .96 ד"ר זהב עדי-הר - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .97 ד"ר הררי יניב -   ולביוטכנולוגיה ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא



 .98 ד"ר וולק בן לי - ביה"ס למדעי המחשב

 .99 ד"ר וייס עומרי - ביה"ס לזואולוגיה

 .100 ד"ר וילנצ'יק מילר רוני - א ולביוטכנולוגיהיה"ס לביולוגיה מולקולרית של התב

 .101 ד"ר וינברגר רוני - החוג לרפואה כללית

 .102 ד"ר וינוגרד איתם - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

 .103 ד"ר וינר חוה - החוג לרפואה כללית

 .104 ד"ר ולדמן מעין - החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה

 .105 ד"ר וקסמן עזרא - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .106 ד"ר ורדי יגאל - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .107 ד"ר זגגי נמרוד - ביה"ס להיסטוריה

 .108 ד"ר זיגלבוים אושרי - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .109 ד"ר זיידרמן אסף - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .110 ד"ר זעירא רון - חשבביה"ס למדעי המ

 .111 ד"ר זפרן איילת רוחמה - ביה"ס לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה

 .112 ד"ר חדאד חנא מנאר - ביה"ס לחינוך

 .113 ד"ר חיים אלי - ביה"ס להנדסת חשמל

 .114 ד"ר חיים הראל - ביה"ס להנדסת חשמל

 .115 ד"ר ןחכים ער - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 .116 ד"ר חן מיכאל - ביה"ס למדעי המוח

 .117 ד"ר חסאן שרף - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 .118 ד"ר טאובר שרית - החוג למוסיקולוגיה

 .119 ד"ר טאלווין אוליבר - ביה"ס לזואולוגיה

 .120 ד"ר טבנסקי ליאור - ביה"ס  למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 .121 ד"ר טייטל (ינקלזון) אנסטסיה - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .122 ד"ר טלל סתו - ביה"ס לזואולוגיה

 .123 ד"ר טלמון ענת - ביה"ס לעבודה סוציאלית

 .124 ד"ר נאה נעמי-יובל - ביה"ס להיסטוריה

 .125 ד"ר יושפה אשר - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .126 ד"ר ברנע עופר-יזהר - טיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיההחוג לגנ

 .127 ד"ר יניב רועי - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .128 ד"ר יצחקי עלמה - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .129 ד"ר ירקוני ברק - הפקולטה למשפטים

 .130 ד"ר יששכר רן - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ



 .131 ד"ר כבהא מוחמד - ביה"ס להיסטוריה

 .132 ד"ר כהן אביעד - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

 .133 ד"ר כהן ענבר - ביה"ס לעבודה סוציאלית

 .134 ד"ר כהן עובדיה איתמר - ביה"ס  למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 .135 ד"ר קהת תמר-כהן - ביה"ס לחינוך

 .136 ד"ר כץ אורי - סטוריהביה"ס להי

 .137 ד"ר כרמי דין - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

 .138 ד"ר לביא נדב - ביה"ס להנדסת חשמל

 .139 ד"ר לודין פרידמן ענת - ביה"ס לכימיה

 .140 ד"ר לוי דוד - החוג לסיעוד

 .141 ד"ר לוי יוסי - החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

 .142 ד"ר לוי משה - היסטוריהביה"ס ל

 .143 ד"ר לוי רון - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .144 ד"ר לוי רן - ביה"ס להיסטוריה

 .145 ד"ר לוין סטניסלב - ביה"ס למדעי המחשב

 .146 ד"ר גבע הילה-לוין - מערכות מידעלהתכנית לניהול טכנולוגיה ו

 .147 ד"ר פז-לוין קוטלר לה - החוג לרפואה כללית

 .148 ד"ר לונדנר איתי - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .149 ד"ר לוצקי ויטלי - ביה"ס להנדסת חשמל

 .150 ד"ר לוריא כפיר - ביה"ס לכימיה

 .151 ד"ר לזמי יונתן - החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה

 .152 ד"ר ליבנה קרפ אפרת - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .153 ד"ר ליזרוביץ' שי - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

 .154 ד"ר ליטני אור - ביה"ס להנדסת חשמל

 .155 ד"ר לייטמן שלומי - ביה"ס להנדסת חשמל

 .156 ד"ר לימור דורון - ביה"ס להיסטוריה והחוג לגיאוגרפיה

 .157 ד"ר ליפשיץ אריאל - ביה"ס לחינוך

 .158 ד"ר ללוש אריאל - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .159 ד"ר מאיר יעקב צ' - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .160 ד"ר מגידוב אפרת - ביה"ס למדעי המוח

 .161 ד"ר מדינה ליאור - ביה"ס להנדסה מכנית

 .162 ד"ר מיכאליס עומר - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .163 ד"ר שפיר ורה-מיכלין - ביה"ס להיסטוריה



 .164 ד"ר מילר סיון - פילוסופיה, בלשנות ולימודי מדעביה"ס ל

 .165 ד"ר מילר זמורה אירית - החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית

 .166 ד"ר מינצר דור - ביה"ס למדעי המחשב

 .167 ד"ר מירון נועה - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .168 ד"ר מירושניצ'נקו יבגני - ביה"ס להנדסה מכנית

 .169 ד"ר מלכי גיא - רפואית-מחלקה להנדסה ביוה

 .170 ד"ר מלר יוסף - ביה"ס להנדסה מכנית

 .171 ד"ר מנדלבלט מרינה - החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

 .172 ד"ר במברגר אביגיל-מנקין - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .173 ד"ר מסארוה מג'די - החוג לרפואה כללית

 .174 ד"ר מסארווה אריג' האשם - ביה"ס לחינוך

 .175 ד"ר לירון קרן-מקאחל - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .176 ד"ר מקדוסי עודד - ביה"ס לחינוך

 .177 ד"ר מרטינז רואיז אנחל אנריקה - ביה"ס להיסטוריה

 .178 ד"ר מרקוביץ נעם - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .179 ד"ר משעל עדינה - יה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזוןב

 .180 ד"ר נאור אלון - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .181 ד"ר נבון יעל - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 .182 ד"ר נובגורודוב סלבה - ביה"ס למדעי המחשב

 .183 ד"ר נובוסולוב מריה - ביה"ס לזואולוגיה

 .184 ד"ר נוחם רעות - המחלקה להנדסת תעשיה

 .185 ד"ר לרון שרון-נמרוד - ביה"ס להיסטוריה

 .186 ד"ר סבי רננה - רפואית-המחלקה להנדסה ביו

 .187 ד"ר סגל ורד - ביה"ס להנדסה מכנית

 .188 ד"ר גביש הדר-סגל - החוג לרפואה כללית

 .189 ד"ר סוואמינאטאן נאנדהיני - ביה"ס להנדסת חשמל

 .190 ד"ר סוזין גיל - י הפסיכולוגיהביה"ס למדע

 .191 ד"ר סולוביי קיריל - ביה"ס למדעי המחשב

 .192 ד"ר סולומון זמלר רביד - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .193 ד"ר מזר מישל-סולקין - ביה"ס לעבודה סוציאלית

 .194 ד"ר סופר שבתאי הדס - ביה"ס להיסטוריה

 .195 ד"ר סטולרו נתן - תהחוג לתקשור

 .196 ד"ר סימן טוב רונן - החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית



 .197 ד"ר סלנר נטע - ביה"ס לחינוך

 .198 ד"ר סלע אלון - המחלקה להנדסת תעשיה

 .199 ד"ר סמילנסקי יותם - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .200 ד"ר ספינקה ינון - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .201 ד"ר סרוסי ענבר - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .202 ד"ר סרסור עדנאן - ביה"ס להיסטוריה

 .203 ד"ר עוגן ירון - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .204 ד"ר עיסא רונג'וס - ביה"ס למדעי התרבות

 .205 ד"ר עמיחי טלי - החוג לפיזיותרפיה

 .206 ד"ר עמית רועי - ביה"ס למדעי המוח

 .207 ד"ר ענבר יעל - התכנית לניהול טכנולוגיה ולמערכות מידע

 .208 ד"ר עציון טליה - ביה"ס לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה

 .209 ד"ר קורן עודד צבי-פדון - ביה"ס למדעי המחשב

 .210 ד"ר פוגל ג'רמי - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .211 ד"ר יגנבאום איתיפ - הפקולטה למשפטים

 .212 ד"ר פיינברג טלי - החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה

 .213 ד"ר פילר ניר - החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית

 .214 ד"ר פינקל מאיר - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .215 רד" פלדהיים ירון שרי -   ולביוטכנולוגיה ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא

 .216 ד"ר זאיקה יאנה-פלדמן - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 .217 ד"ר פלס אורן - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .218 ד"ר פנחס גיל - לאסטרטגיה ויזמותהתכנית 

 .219 ד"ר פרברוב לובה - החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית

 .220 ד"ר רהפרויד ליאו - ולארכיאולוגיה ביה"ס למדעי היהדות

 .221 ד"ר פרחי אסף - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

 .222 ד"ר פריד ליאת - ביה"ס לכימיה

 .223 ד"ר פרייס היידי ברכה - ביה"ס לעבודה סוציאלית

 .224 ד"ר פרל קובי - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .225 ד"ר פרפליוטצ'יקוב יורי - החוג לרפואה כללית

 .226 ד"ר צבעוני אלון - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .227 ד"ר צברי אודי (אהוד שי) - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .228 ד"ר צחי אדם - הוטלוויזיביה"ס לקולנוע 

 .229 ד"ר צ'יקורל עידית - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע



 230. "רד קזקביץ ולדיסלב - ביה"ס להיסטוריה

 .231 ד"ר קלו מירב - החוג לרפואה כללית

 .232 ד"ר קליין אופיר - החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית

 .233 ד"ר רינגרט ג'אפט אסתר-קמבו - יה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהב

 .234 ד"ר קמינצקי אילת - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה

 .235 ד"ר קנר סיון - ביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקהביה"ס לנוירו

 .236 ד"ר קציר לירן - ביה"ס להנדסת חשמל

 .237 ד"ר רביב אור - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 .238 ד"ר רבן רן - החוג לתקשורת

 .239 ד"ר רובינשטיין קטיה - החוג לרפואה כללית

 .240 ד"ר רווה איתן - החוג לריפוי בעיסוק

 .241 ד"ר רוזן דניאל - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .242 ד"ר רוזן תומר - ביה"ס לכימיה

 .243 ד"ר רוזנבאום עידו - ביה"ס לכימיה

 .244 ד"ר רוזנבלום דניאל - יה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהב

 .245 ד"ר רוזנברג רובינס רתם - הפקולטה למשפטים

 .246 ד"ר חסון פרי-רוזנברג - רוביולוגיה ואימונולוגיה קליניתהחוג למיק

 .247 ד"ר רוזנווסר ויס שיראל - החוג לרפואה כללית

 .248 ד"ר רוזני ויאולטה - החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת

 .249 ד"ר קונפורטי מיכל-רוט - ביה"ס לכימיה

 .250 ד"ר שבע-רוטמן שבי בת - ביה"ס לזואולוגיה

 .251 "רד רוטמן כביר יעל - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 .252 ד"ר רוכמן יובל - ביה"ס למדעי המחשב

 .253 ד"ר רונן גלעד - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

 .254 ד"ר רורמן דפנה - החוג לרפואה כללית

 .255 ד"ר רייכמן הדר - החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

 .256 ד"ר רם הדר - מדעי הפסיכולוגיהביה"ס ל

 .257 ד"ר רמות גושן מיה - החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

 .258 ד"ר רן כשכש גליה - ביה"ס לחינוך

 .259 ד"ר שגב רונן - החוג לסיעוד

 .260 ד"ר שגיב משואה - הפקולטה למשפטים

 .261 ד"ר שוייגר רגב - ביה"ס למדעי המחשב

 .262 ד"ר שומרון אולגה - ג לפתולוגיההחו



 

 

  

 

 .263 ד"ר שוסטר אנסטסיה - ביה"ס למדעי המוח

 .264 ד"ר שוסטרמן מרק - ביה"ס למדעי המתמטיקה

 .265 ד"ר שורצמן עומר - החוג לרפואה כללית

 .266 ד"ר ניב שירה-שחם -   ולביוטכנולוגיה ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא

 .267 ד"ר שטיינבוך כפיר ברוך - ביה"ס לכימיה

 .268 ד"ר רונהשייביץ  - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .269 ד"ר שיינר ענבל - ביה"ס לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה

 .270 ד"ר שילה רועי - ביה"ס להנדסת חשמל

 .271 ד"ר השינבוים דנ - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .272 ד"ר שמוגליאקוב פיוטר - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

 .273 ד"ר שנהב לירז - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .274 ד"ר שני גיא - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 .275 ד"ר ירוןשפט קרסו ל -   ולביוטכנולוגיה ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא

 .276 ד"ר שפיגל הדר - ביה"ס לחינוך

 .277 ד"ר שפייזר יריב -   ולביוטכנולוגיה ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא

 .278 ד"ר שפירא לב - החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

 .279 ד"ר שפירא מורן - החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 .280 ד"ר שרון חגי - רפואה כלליתהחוג ל

 .281 ד"ר פרנקל כפיר-תאומים - ביה"ס לחינוך

 282. ד"ר קוצ'ן לירון-תובל - החוג לרפואה כללית

 .283 ד"ר תורגמן גרוט ישראלה -   ולביוטכנולוגיה ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא

 .284 ד"ר תורן אורלי - ביה"ס לחינוך

 .285 ד"ר תמיר גילי - יאליתביה"ס לעבודה סוצ

 .286 ד"ר תמם נתלי - ביה"ס למדעי המתמטיקה


