מקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה"
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ד"ר אבו חמד רמזיה
ד"ר אביב ענבל
ד"ר אביו אורי
ד"ר אבני רז
ד"ר אבניאון מעיין
ד"ר אגם אביעד
ד"ר אדר רם מיכאל
ד"ר אהרוני תום
ד"ר אוצרי מרגלית )מגי(
ד"ר אור סגלית
ד"ר אורבוך-אלאור הדר
ד"ר אזארי-ויזל שגית
ד"ר אטלס דויגו
ד"ר איבשקו פחימא ינינה
ד"ר איזנהנדלר אוהד
ד"ר איזנשטדט-מטלון אראלה
ד"ר אייל-שחם לי
ד"ר איילי נחשון
ד"ר אינזלברג יפעה לילך
ד"ר איסק מיכל
ד"ר איפרגן סיגלית
ד"ר אלבו אשר
ד"ר אלקחר דוד
ד"ר אמון רון
ד"ר אנטושוילי מאיה
ד"ר אקולוב אקטרינה
ד"ר אקעיק-טיבי נאסמה
ד"ר אריאל אפרת
ד"ר ארשייד נור
ד"ר אשוש נטלי
ד"ר אתקין אליה
ד"ר בדר מיעאד
ד"ר בואנו לוי חנה

-

החוג לרפואה כללית
ביה"ס לעבודה סוציאלית
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזון
ביה"ס למדעי המוח
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לכימיה
הפקולטה למשפטים
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס להנדסת חשמל
החוג למדיניות ציבורית
ביה"ס להיסטוריה
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
המחלקה להנדסת תעשיה
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס לזואולוגיה
ביה"ס למדעי המתמטיקה
ביה"ס למדעי המוח
ביה"ס לכימיה
המחלקה למדע והנדסה של חומרים
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
ביה"ס לכימיה
החוג לפתולוגיה
החוג לרפואה כללית
החוג לפתולוגיה
ביה"ס לכימיה
ביה"ס להיסטוריה
החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה
החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה
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ד"ר בוטויניק נצר רותם
ד"ר בוטנקו ינה
ד"ר בוך אסף
ד"ר בורנשטיין פבלו
ד"ר בורשטין מאיר
ד"ר ביטון אלמוג
ד"ר ביכונסקי שחר
ד"ר בירגר דבורה פריסילה
ד"ר בלזם אדוה
ד"ר בן אלול אלעד יהודה
ד"ר בן יאיר איתמר
ד"ר בן נריה אסף
ד"ר בן-אבי נילי
ד"ר בן-בסט אילן
ד"ר בן-דב חמוטל
ד"ר בן-ישראל רועי
ד"ר בר-און עופר
ד"ר בראל נוית
ד"ר ברגמן אלכסנדרה
ד"ר ברוך ארז ניסים
ד"ר ברוסובנסקי מיכאל
ד"ר ברכה שחר
ד"ר ברנע אהרן רוני
ד"ר ברנר שחר לאון
ד"ר ברץ עמית
ד"ר ברק יאיר
ד"ר גאנם רודיינה
ד"ר גבאי רהב
ד"ר גבריאל יובל
ד"ר גבריאל שרון
ד"ר גבריאלי צליל
ד"ר גדג' דוד
ד"ר ג'ובראן ריטה
ד"ר גוטרמן תום
ד"ר גולד עומר
ד"ר גולצקר קורל
ד"ר גולקוב רומן
ד"ר גילעד אמיתי
ד"ר גליק-פפר איריס

-

ביה"ס למדעי המוח
ביה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזון
החוג לרפואה כללית
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
החוג לפתולוגיה
החוג ללימודי עבודה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס להנדסה מכנית
התכנית להתנהגות ארגונית
ביה"ס למדעי המחשב
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס למדעי המוח
החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס למדעי המוח
ביה"ס לכימיה
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת
ביה"ס לכימיה
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס למדעי המחשב
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס להנדסה מכנית
התכנית לאסטרטגיה ויזמות
החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת
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ד"ר גמוס אלכסנדר
ד"ר גנאים סאמר
ד"ר גנדלר יוליה
ד"ר גנדלר-שלו הילה
ד"ר גנור יניב
ד"ר גרוסמן-אפלבאום אביעד
ד"ר גרוסמרק אורנה
ד"ר גרין אורי
ד"ר גרין בוז'ור מרינה
ד"ר גרינבאום צבי
ד"ר גרינברג סלבה
ד"ר גרינר הילה
ד"ר דאמס נילס
ד"ר דאנסת' זאכארי קלארק
ד"ר דואר מיטל
ד"ר דור יהלה רינה
ד"ר דיאמנט אלון
ד"ר דיטקובסקי רן
ד"ר דנה ברנדה
ד"ר דנן מירון
ד"ר דעים ראידה
ד"ר דרדיקמן יפה גילי
ד"ר הדה-נאמן סמדר
ד"ר הוכמן אסף
ד"ר הופמן שרית
ד"ר הורוביץ אינה
ד"ר הורנפלד שי הנרי
ד"ר היבשר דניאל
ד"ר הר-נוי אסף י.
ד"ר הריס קית דניאל
ד"ר ואן דה בילדט-דה יונג ג'ויס
ד"ר וייגה נופר
ד"ר וייס אמיר
ד"ר וייסמן דורין
ד"ר וינר עידו נדב
ד"ר וסרמן-אמיר דלית
ד"ר וקנין יקיר
ד"ר ורטהיים סואן יונתן
ד"ר ורסו לילי

-

החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת
ביה"ס לכימיה
החוג לסיעוד
ביה"ס לחינוך
ביה"ס למדעי המתמטיקה
התכנית להתנהגות ארגונית
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס לכימיה
ביה"ס לכימיה
החוג לפיזיותרפיה
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
החוג לפיזיותרפיה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לזואולוגיה
המחלקה להנדסה ביו-רפואית
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס להיסטוריה והחוג לגיאוגרפיה
החוג לרפואה כללית
המחלקה להנדסה ביו-רפואית
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
החוג לרפואה כללית
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס לזואולוגיה
החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית
ביה"ס לכימיה
ביה"ס לזואולוגיה
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזון
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס להנדסה מכנית
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ד"ר ורצ'יצה תיאודור
ד"ר זיוד מוראד
ד"ר זינגר טל
ד"ר חאזן מראם
ד"ר חדאד חאג' יחיא נסרין
ד"ר חדיד אמיר
ד"ר חוסיין-פראג' נסרין
ד"ר חורי-זאבי לאה
ד"ר חייט יצחק
ד"ר חיימי אילת
ד"ר חליפה גיאנא
ד"ר חלקון נעמה
ד"ר חנניה ניר
ד"ר חסידה יהודית
ד"ר חקשור קרן
ד"ר חרש אמיר
ד"ר טובי רם
ד"ר טובעלם וויליאם-סם
ד"ר טימור דורון
ד"ר טל אפרת
ד"ר טרושין ויקטור
ד"ר טרידנסקי סרגיי
ד"ר יאור עינת
ד"ר יאסין מוחמד
ד"ר יבניסק רוי יוסף
ד"ר יהלומי דיאנה
ד"ר יונקר קרל כריסטיאן
ד"ר יופה לירון
ד"ר יזבק היבא
ד"ר יזרעאלי דויד
ד"ר ינאי זוהר
ד"ר ינאי  -בן משה סיון
ד"ר יעקובסון רועי
ד"ר יער אורית
ד"ר כהן ארז
ד"ר כהן-ארקין אריאל
ד"ר כחלון רותם
ד"ר כלב סאני
ד"ר כסלו אסף

-

ביה"ס להנדסה מכנית
החוג לרפואה כללית
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
החוג לתקשורת
ביה"ס להיסטוריה והחוג לגיאוגרפיה
המחלקה להנדסה ביו-רפואית
ביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס למדעי המוח
ביה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזון
המחלקה להנדסה ביו-רפואית
ביה"ס לחינוך
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לכימיה
החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס להנדסת חשמל
החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה
ביה"ס לחינוך
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס להנדסת חשמל
התכנית להתנהגות ארגונית
החוג לפתולוגיה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס לזואולוגיה
ביה"ס להיסטוריה
החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית
החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לזואולוגיה
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס לעבודה סוציאלית
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לעבודה סוציאלית
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
הפקולטה למשפטים
ביה"ס למדעי המתמטיקה
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ד"ר כץ נועה
ד"ר כרמון נמרוד
ד"ר לב איתמר
ד"ר להמן יוסף
ד"ר לובצ'ינסקי ליליה
ד"ר לוגסי שוורץ דיוה
ד"ר לוונטל-רז ג'סטין
ד"ר לוטן אייל
ד"ר לוי איתמר
ד"ר לוי יעל
ד"ר לוי עילי
ד"ר לוי גמליאלי הדס
ד"ר לוי ששון אביעד
ד"ר לוין אורי
ד"ר לוין שאול
ד"ר לוין וולף דורית
ד"ר לוסב ילנה
ד"ר ליאור יצחק
ד"ר ליאני-צדקה מוריאל א.
ד"ר ליבסטר-הרשקו אנה
ד"ר ליברזון רוני
ד"ר ליברמן אסף
ד"ר ליובומירסקי יוליה
ד"ר לינצקי מריאן
ד"ר לינק דפנה
ד"ר ליפובצקי איבגני
ד"ר לירם ליאור
ד"ר לנדאו אביעד
ד"ר לנדה בוריס
ד"ר לפקינה גנדלר ילנה
ד"ר מאיירס גמליאל ויקי
ד"ר מהרשק דפנה
ד"ר מוגרבי מיכאל
ד"ר מוזיקנטוב יבגני
ד"ר מונד אסף
ד"ר מוסקוביץ' יובל
ד"ר מורנו זיו
ד"ר מילטינאנו גורג
ד"ר מימון רועי

-

ביה"ס לזואולוגיה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס להנדסת חשמל
החוג לרפואה כללית
החוג לפיזיותרפיה
החוג לרפואה כללית
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס לחינוך
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
ביה"ס למדעי התרבות
הפקולטה למשפטים
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס לכימיה
ביה"ס להנדסת חשמל
הפקולטה למשפטים
המחלקה להנדסה ביו-רפואית
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
החוג לרפואה כללית
ביה"ס למדעי המחשב
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס למדעי המתמטיקה
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת
החוג לתולדות האמנות
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס למדעי המתמטיקה
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס למדעי המחשב
ביה"ס להנדסה מכנית
החוג לאמנות התיאטרון
החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה
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ד"ר מירון אילאיל
ד"ר מלכוב-ברוג הגר
ד"ר מנדלסון עופר
ד"ר מנטלמשר דנה פרננדה
ד"ר מסד דנה
ד"ר מעין שלו ארז
ד"ר מרום משה
ד"ר מרחב אורטל
ד"ר מרסמן יונתן
ד"ר מרקו פיני
ד"ר מרקוביץ' רינת אבלין
ד"ר נאמני אלעד
ד"ר נבו מלי
ד"ר נגר הראל
ד"ר נחום נורית
ד"ר נחמן נירית
ד"ר ניניו גרינברג עדי
ד"ר ניר סיון
ד"ר נצר רפאל
ד"ר נצראל סיגל יולי
ד"ר נרונסקי איה
ד"ר סבאח שעבאן רוז
ד"ר סובר ברק
ד"ר סולניק עינת
ד"ר סופר מישל
ד"ר סילבר מיכל
ד"ר סילורמן ורד
ד"ר סימונוביץ' שירה
ד"ר סלומון-זמרי שירן
ד"ר סלמן שגיא עופר
ד"ר סלע ירון
ד"ר סלע צוריאנו ליטל
ד"ר סניטקובסקי רן י.
ד"ר סרור יוסף
ד"ר עדי מרים
ד"ר עדן אלון
ד"ר עדן טליה
ד"ר עזרתי אור ז"ל
ד"ר עינב עומר

-

החוג לתולדות האמנות
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
ביה"ס לזואולוגיה
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
החוג לאמנות התיאטרון
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס לחינוך
ביה"ס לזואולוגיה
ביה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזון
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס לחינוך
התכנית להתנהגות ארגונית
ביה"ס לכימיה
התכנית לאסטרטגיה ויזמות
ביה"ס לכימיה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
ביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס למדעי המתמטיקה
הפקולטה למשפטים
ביה"ס למדעי התרבות
החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
החוג לתקשורת
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
החוג לרפואה כללית
ביה"ס למדעי המתמטיקה
התכנית לאסטרטגיה ויזמות
ביה"ס לחינוך
ביה"ס למדעי המחשב
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס להיסטוריה
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ד"ר עמיר רנן
ד"ר ענאבוסי-עתאמנה מיי
ד"ר ענבר אנה
ד"ר פדלון תומר
ד"ר פוזנר רייצ'ל
ד"ר פור מעין
ד"ר פיינר רון
ד"ר פילונוב דמיטרי
ד"ר פילר שיר
ד"ר פיש יעל
ד"ר פיש נועה
ד"ר פישר מאיה
ד"ר פלג שירה
ד"ר פלג לזר שרון
ד"ר פלד אלון
ד"ר פלד רן
ד"ר פלטה רן
ד"ר פליסטרנט סחייק רונית
ד"ר פנחסי מאיה
ד"ר פצ'ורניק שחר
ד"ר פקטורוביץ' סימון אבלינה
ד"ר פרח אליאס
ד"ר פרי איה
ד"ר פרי מור
ד"ר פרי-חן הדס
ד"ר פרידמן לירון
ד"ר פרידמן עינב
ד"ר פרידמן שני
ד"ר פרייגר גבי
ד"ר פרייזלר ליביה
ד"ר פרייס דן
ד"ר פרץ ניסים
ד"ר פרשטמן אדם
ד"ר פתחי אהוד
ד"ר צודיקוביץ' יבגני
ד"ר צורף אולגה
ד"ר צורף אלעד
ד"ר צורף-בריל רחל
ד"ר צ'זורה פדריקו

-

ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס לזואולוגיה
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס למדע המדינה ,ממשל ויחסים בינלאומיים
ביה"ס למדעי המוח
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס לעבודה סוציאלית
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס למדעי המחשב
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
התכנית למימון-חשבונאות
החוג לרפואה כללית
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס להיסטוריה
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
המחלקה למדע והנדסה של חומרים
ביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס לאדריכלות
ביה"ס להנדסת חשמל
החוג לרפואה כללית
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
ביה"ס למדעי המתמטיקה
החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס למדעי המוח
ביה"ס להנדסה מכנית
החוג לתולדות האמנות
ביה"ס למדעי המתמטיקה
החוג לרפואה כללית
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס למדעי המחשב
המחלקה למדע והנדסה של חומרים
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ד"ר צ'רניאק אפרת
ד"ר קאופמן-כהן יעל
ד"ר קאשי ברק
ד"ר קבסו אור
ד"ר קדוש נוסבאום רותם
ד"ר קוזין ארנסט
ד"ר קוזלוב אלון
ד"ר קולמקוב איגור
ד"ר קונין פבל
ד"ר קוניס דאפי
ד"ר קופרמן-ישראלי טלילה
ד"ר קורנפלד אייל
ד"ר קינה ויקטור
ד"ר קינן נמרוד יעקוב
ד"ר קלרב אלכסנדר
ד"ר קמינסקי נטלי
ד"ר קרוגר בן שבת שירלי
ד"ר קרוננברג גל
ד"ר קרופניק אדריאן
ד"ר קרן-צור שי
ד"ר קרקובר נפתלי
ד"ר קשת אורי
ד"ר רבינוביץ' לב
ד"ר רוזנברג אוהד
ד"ר רוזנברג אלכסנדר
ד"ר רוזנטל מיכל
ד"ר רום יונת
ד"ר רז יעל
ד"ר רייטר אביב
ד"ר רייס-מנדל אלענה
ד"ר רינר ברודצקי טלי
פרופ' ריסקין אריה
ד"ר רמז טל
ד"ר רמז רואי
ד"ר רמתי-נבון ליאת
ד"ר שבתאי גליה
ד"ר שגיב אמיר
ד"ר שהרבני רונה
ד"ר שוורץ-סרברו אינה

-

החוג לרפואה כללית
החוג לריפוי בעיסוק
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
הפקולטה למשפטים
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס לכימיה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס לזואולוגיה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס למדעי המתמטיקה
ביה"ס להיסטוריה
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס לכימיה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס לחינוך
החוג לפתולוגיה
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית
ביה"ס לזואולוגיה
התכנית להתנהגות ארגונית
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס להנדסת חשמל
החוג למדיניות ציבורית
ביה"ס להנדסת חשמל
ביה"ס למדעי המתמטיקה
ביה"ס לכימיה
ביה"ס למדעי המוח
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ד"ר שולמן אלכסנדר
ד"ר שור לאון
ד"ר שטוירמן יעל
ד"ר שטרן אמיר
ד"ר שיכלמן קלרה
ד"ר שיש אלי
ד"ר שלומוביץ אביטל
ד"ר שלזינגר תום
ד"ר שמולביץ רבקה
ד"ר שמחי נועה
ד"ר שנוי-קטפדי אנג'נה
ד"ר שניידר לי
ד"ר שניר יוסף
ד"ר שנפ-עומר רון
ד"ר שפירא אריאל
ד"ר שפירא ירון
ד"ר שפירא סער
ד"ר שפירא-גינזבורג רונית
ד"ר שפר נטלי
ד"ר שקד אבי
ד"ר שר-אל רועי
ד"ר ששון יסמין
ד"ר ששונקין-עפרון תומר
ד"ר תומר אנוש

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
ביה"ס למדעי המתמטיקה
ביה"ס לחינוך
ביה"ס לכימיה
ביה"ס לזואולוגיה
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה
ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
ביה"ס להנדסה מכנית
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס לעבודה סוציאלית
החוג לרפואה כללית
ביה"ס לנוירוביולוגיה ,ביוכימיה וביופיזיקה
התכנית להתנהגות ארגונית
ביה"ס להנדסה מכנית
החוג לרפואה כללית
ביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

