
פרופ׳ צבי הכהן פרופ׳ רבקה כרמי  
רקטור נשיאה   

פרופ' דודי בר-צבי
 דיקן בית-הספר ללימודי מחקר 

מתקדמים על-שם קרייטמן

מתכבדים להזמינכם

לטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה
לבוגרי בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים

על-שם קרייטמן

ביום שלישי, ו' בתמוז תשע"ח, 19 ביוני 2018, בשעה 18:30
בכיכר קמינגס, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, 

באר-שבע

האורחים מתבקשים להגיע לא יאוחר מהשעה 18:10
לאחר הטקס יוגש כיבוד

menaheml@bgu.ac.il :נא אשרו השתתפותכם בדוא״ל

הזמנה זו מהווה אישור כניסה לרכב בהצגת תעודה מזהה

 אוניברסיטת 
 בן-גוריון 

בנגב

BEN-GURION 
UNIVERSITY
OF THE NEGEV

Prof. Rivka Carmi Prof. Zvi HaCohen
President  Rector

Prof. Dudy Bar-Zvi
Dean of the Kreitman School  
of Advanced Graduate Studies

cordially invite you to the

Conferment Ceremony of  
Doctoral Degrees upon Graduates  
of the Kreitman School of  
Advanced Graduate Studies

Tuesday, June 19, 2018, at 6:30 p.m.
Cummings Plaza
BGU Marcus Family Campus, Beer-Sheva

Guests are requested to be seated by 6:10 p.m.
Refreshments will be served after the ceremony
Please RSVP to: menaheml@bgu.ac.il

This invitation serves as an entrance
permit to campus
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה ע"ש 

פנחס ספיר
המחלקה לפסיכולוגיה

אולגה אנטל-קטייב
Olga Entel-Kataev

תמר בן-שלום
Tamar Ben-Shalom

ירדן גליקסמן
Yarden Gliksman

זהירה זיוה כהן
Zahira Ziva Cohen

גל נוימן-וקסלר
Gal Noyman-Veksler

גל נמדר
Gal Namdar

לי שלו
Lee Shalev

המחלקה לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה

עפרה בן ישי
Ofra Ben Ishai

המחלקה למקרא, 
ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

אליהו כהן-ששון
Eliyahou Cohen-Sasson

המחלקה לספרות עברית
יובל בן-אטיה

Yuval Ben-Atia

מאיה דובר דפן
Maya Dover Daffan

נירית קורמן
Nirit Kurman

מקבלי התארים
DEGREE RECIPIENTS

בית הספר הבינלאומי 
ללימודי מדבר ע״ש 

אלברט כץ
ארמינה אסאטריאן

Armine Asatryan

ביהטר ביירמוגלו
Bihter Bayramoglu

גיל גרינבאום
Gil Greenbaum

פניאלה דותן
Pniela Dotan

אוסטין דיקסון
Austin K. Dixon

אנטון עיסא חליליה
Anton Issa Khalilieh

אסף חן
Assaf Chen

אמנון כוכבי
Amnon Cochavi

נעה לוי
Noa Levi

אייגרים סולטבייבה
Aigerim Soltabayeva

איזבל קאמפוס פורטוגל
Isabel Campos Portugal

אסיליי קורמנבייבה
Assylay Kurmanbayeva

טל רפפורט
Tal Rapaport

מרדכי שומרון
Mordehai Shomron

המחלקה ללשון העברית
אוהד אבודרהם

Ohad Abudraham

יעקב עציון
Ya'aqov Etsion

המחלקה ללימודי
המזרח התיכון

ליאת מגיד אלון
Liat Maggid Alon

המחלקה להיסטוריה
של עם ישראל

עפרה בכר
Ofra Bahar

יוסף בן-גל
Yoseph Ben-Gal

רועי הורן
Roee Horen

המחלקה למחשבת ישראל 
ע"ש גולדשטיין-גורן

נגה בראור-בינג
Noga Bar-Or-Bing

אביגדור הנמן
Avigdor Haneman

דורון פורטי
Doron Forte

המחלקה לגיאוגרפיה 
ופיתוח סביבתי

סיון איזיקסון
Sivan Isaacson

מאור כהן
Maor Kohn

אריאל רזניק
Ariel Reznik

המחלקה לחינוך
יפעת הררי

Yifat Harari

כרמן חן
Carmen Chen

זאב כ"ץ
Zeev Katz

אוהד עזרא
Ohad Ezra

איתי פולק
Itay Pollak

עינת רוזנר
Einat Rozner

המחלקה לספרויות זרות 
ובלשנות ע"ש קונרד 

וצ׳יניטה אברהמס-קוריאל
קתרין מוני

Catherine Mooney

המחלקה לכלכלה
יאיר כוכב

Yair Kochav

הודיה למפרט
Hodaya Lampert

המחלקה לעבודה 
סוציאלית ע״ש שרלוט ב׳ 

וג׳ק ג׳ שפיצר
יעל דמרי

Yael Damri

עינת וגר-אטיאס
Einat Vager-Atias

אפרת כהן-נוימן
Efrat Cohen-Noyman

חולוד פאהום
Kholoud Fahoum

מעיין פיין
Maayan Fine

איתי פרוז׳ינין
Itay Pruginin

שרונה צור פלד
Sharona Tzur Peled

התכנית להוראת המדעים 
והטכנולוגיה

אסמאעיל סלמאן
Esmael Salman

נאיף עואד
Nayif Awad

הפקולטה
למדעי הטבע

המחלקה למתמטיקה
דניס גולקו

Dennis Gulko

המחלקה למדעי המחשב
ירון גונן

Yaron Gonen

אסף נתנזון
Assaf Natanzon

גל עמרם
Gal Amram

אילן שמאלי
Ilan Smoly

המחלקה לפיסיקה
מיכאל אפשטיין

Michael Epshtein

גבע ארואס
Geva Arwas

ברוך דולגין
Barukh Dolgin

יחזקאל שליסל
Yechezkel Schlussel

אסף שמעוני
Assaf Shimony

המחלקה לכימיה
דיניס איבניצקי
Denis Ivnitski

ורד וינמן-פישר
Vered Wineman-Fisher

מירן ליבר ששון
Miran Liber Sasson

ראקש מוקרג׳י
Rakesh Mukherjee

פזית רוכנשטיין-מנדבי
Pazit Rukenstein-

Mandabi

שיושיו יין
Yin Xiuxiu

עופר שפירא
Ofer Shapira 

המחלקה למדעי החיים
אור גרטמן

Or Gertman

אופיר גרשוני
Ofir Gershony

יקטרינה דומב
Katherine Domb

עדי טמיר
Adi Tamir

הילה נודלמן
Hila Nudelman

נעמי קרובי
Naomi Karoubi

חמוטל שחר
Hamutal Shahar

המחלקה למדעי
הגיאולוגיה והסביבה

שי אורון
Shai Oron



היחידה להנדסה גרעינית
סופיה דרוז׳ינה

Sofia Druzhyna

המחלקה להנדסה
ביו-רפואית

נדיב דהרן
Nadiv Dharan

אלירן דפנה
Eliran Dafna

אמיר עבד אל קאדר
Amir Abd El Qadir

איתי רמר
Itay Remer

המחלקה להנדסת 
ביוטכנולוגיה ע״ש אברם 

וסטלה גולדשטיין-גורן
מורן זנגי-קוטלר

Moran Zangi-Kotler

לינדי כהנוביץ-אמיר
Lindy Kahanovitz-Amir

היחידה להנדסה סביבתית
מיכל רוזל-מנדלביץ׳

Michal Ruzal-
Mendelevich

היחידה להנדסת 
אלקטרואופטיקה

דורון אלוני
Doron Aloni

הפקולטה למדעי 
הבריאות

עמאר אבו-קנדיל
Ammar Abou-Kandil

בן אבינר
Ben Aviner

שירלי אלון
Shirly Alon

שלומי הר-מילוא
Shlomi Haar-Millo

מיכאל וולוך
Michael Volokh

מיכל טורנר
Michal Turner

רותם סער-אשכנזי
Rotem Saar-Ashkenazy

יוליה פורמנסקי
Yulia Furmansky

חגית קיסר
Hagit Keysar

מיכאל שטרנברג
Michael Sternberg

משה דן שלו
Moshe Dan Shalev

אלון שצ׳ופק
Alon Szczupak

אורנה שרף )נוביקוב(
Orna Sherf (Novikov)

אילן קורץ
Ilan Kurz

יפתח מאיר שגיא
Iftach Meir Sagy

עדן יעקב שוסטרמן
Eden Jacob Shusterman

אבישי שמש
Avishai Shemesh

סתיו שפירא
Stav Shapira

הפקולטה לניהול 
ע״ש גילפורד גלייזר

גלית אבידר
Galit Avidar

דוד אילת
David Eilat

שלי בר-טל רווה
Shelly Bar-Tal Rave

רונן הראל
Ronen Harel

רונית מונטל-רוזנברג
Ronit Montal-Rosenberg

אלכס נירנבורג
Alex Nirenburg

צבי עמרוסי
Zvi Amrousy

לימודים בינתחומיים
רותם בן-חור

Rotem Ben-Hur

מיכל ברייאר
Michal Braier

אבשלום גנץ
Avshalom Ganz

מיכל אשין
Michal Ashin

סמה ביסואס
Seema Biswas

אסף בן-ארי
Assaf Ben-Ari

רועי גולדשטיין-אלמליח
Roy Goldstein-Almaliach

יוליה גרינשפון
Julia Grinshpun

הילה ונטורה-ביקסנשפנר
Hila Ventura-
Bixenshpaner

וקשין יובנוביץ׳
Vukašin Jovanović

מילאנה יובנוביץ׳
Milena Jovanović

רותם כדיר
Rotem Kadir

דמיטרי לייקין
Dmitry Leykin

ויסאם מולא
Wesam Mulla

הילה נעמן
Hila Naaman

טאטיאנה טליה פליישמן
Tatiana Talya Fleishman

צבי פרי
Zvi Howard Perry

יונתן פרץ
Yonatan Perez
אלכסנדרה קוגל

Aleksandra Kugel

מקבלי התארים
DEGREE RECIPIENTS

רמי לוי
Rami Levi

ניר סנטו
Nir Santo

גדעון קוגן
Gideon Kogan

עומרי רם
Omri Ram

המחלקה להנדסה כימית
נורה מאירי

Nora Meiri

המחלקה להנדסת
תעשייה וניהול

אייל בן ציון
Eyal Ben Zion

אלרואי חדד
Elroi Hadad

רות סגרון
Ruth Sagron

סומשוואר רוי
Someshwar Roy

חגי תפיירו
Hagai Tapiro

המחלקה להנדסת חומרים
מורן אמונה

Moran Emuna

מתיו דותו
Mathieu Dutto

מקסים סוקול
Maxim Sokol

הפקולטה למדעי 
ההנדסה

המחלקה להנדסת
חשמל ומחשבים

אוהד אלישקו
Ohad Elishco

בוריס ברגינסקי
Boris Braginsky

זיו גולדפלד
Ziv Goldfeld

אסף גרוס
Asaf Grosz

איליה יופה )איאופדוב(
Ilia Yoffe (Iofedov)

יניר לונדון
Yanir London

דן-יוסף מלובני
Dan-Yosef Malowany

יובל קשטר
Yuval Kashter

ניר שלזינגר
Nir Shlezinger

המחלקה להנדסת מכונות
מאור חי אבנעים

Maor Hai Avnaim

חנוך אפרים
Hanoch Efraim

מיטל גבע
Meital Geva

ליאל ישי
Liel Ishay




