המחלקה לכימיה

סגל זוטר (תלמידי מחקר תואר )2
לשנה"ל תשע"ז

שם הסטודנט

חדר  /בניין

מנחה

דואר אלקטרוני

אבוטבול קארין

בניין  62חדר 204

פרופ' איירה ויינשטוק

Karinab1992@gmail.com
karinabu@post.bgu.ac.il

אבנאים ספיר

בניין  62חדר 204

פרופ' איירה ויינשטוק

avnaims@post.bgu.ac.il

אוטיס גיל

בניין 62
חדר 117
בנין 62
חדר 2016
בניין 29
חדר 207
בנין 62
חדר 305
בניין )NIBN( 41
חדר 305
בניין 29
חדר 116
בניין 29
חדר 107
בניין 29
חדר 207
בניין 29
חדר 115
בניין 62
חדר 214
בניין 29
חדר 116
בניין 29
חדר 115
בניין 62
חדר 207
בנין 62
חדר 108/121
בניין 62
חדר 207
בניין 29
חדר 105
בניין 29
חדר 118
בניין 29
חדר 306
בניין 62
חדר 117
בניין 51
חדר 310
בניין 62
חדר 202
בניין 62
חדר 204
בניין 62
חדר 202
בניין 62
חדר 214

פרופ' רז ילינק

gotis89@gmail.com

ד"ר ענת מילוא

zayed@post.bgu.ac.il

פרופ' ילניק רז

Eladarad.ea@gmail.com

פרופ' גבריאל למקוף
חיצונית

moranas@post.bgu.ac.il

אלאסד זאיד
ארד אלעד
אשטמקר מורן
בלו יעל
בלוך דניאל
בן דוד אשרת
בן זכרי שני
בן ישי יסמין
בן לולו מור
בן שושן שירה
בן שושן הדר
ברסלר קירה
גולדמן דריה ()II
גלבקו ויקטור
וולקוב הדס ()II
ורשינין ולדה
זארכין (ציפנסקי)
יוליה
זרבי ניקולס ()II
חאג' יחיא נור
חולואידובסקי
לריסה ()II
טבול טל
יאשקין אלכס ()II
יוסף אור

ד"ר איל ארבלי

beloy@post.bgu.ac.il

ד"ר יפעת מילר

blochdan@post.bgu.ac.il

פרופ' גונן אשכנזי
פרופ' ילניק רז
ד"ר ברק עקביוב

oshratbd@gmail.com
benzichr@post.bgu.ac.il
benisyas@gmail.com

ד"ר ענת מילוא

morbenl@post.bgu.ac.il

ד"ר יפעת מילר

shiraal@post.bgu.ac.il

ד"ר ברק עקביוב

benhadar@post.bgu.ac.il

ד"ר אריאלה בורג
פרופ' דן מאירשטיין
ד"ר לאה גבר
פרופ' דן מאיירשטיין
ד"ר אייל ניר
ד"ר דורון פפו
פרופ' גונן אשכנזי
פרופ' רק ילניק

breslersenpai@gmail.com
daryagol@post.bgu.ac.il
glebko@post.bgu.ac.il
hadasvolkov@gmail.com
hadasvol@post.bgu.ac.il
vladave@post.bgu.ac.il
yuliats@post.bgu.ac.il
zerbyn@gmail.com
zerby@post.bgu.ac.il

פרופ' טאלב מוקארי

nourhaj@post.bgu.ac.il

פרופ' מיכאל מיילר

holoidov@post.bgu.ac.il

פרופ' איירה וינשטוק
פרופ' מיכאל מיילר
ד"ר ענת מילוא

taltub@post.bgu.ac.il
yashkin@post.bgu.ac.il
oryos@post.bgu.ac.il

המחלקה לכימיה

סגל זוטר (תלמידי מחקר תואר )2
לשנה"ל תשע"ז

בניין 29
חדר 116
בניין 51
חדר 310
בניין 63
חדר 204
בניין 51
חדר 128

פרופ' טאלב מוקארי

anname@post.bgu.ac.il

פרופ' מיכאל מיילר

mozesh@post.bgu.ac.il

פרופ' רז ילינק

oritmal@post.bgu.ac.il

מנטין דניאל

בניין  62חדר 211

פרופ' מיכאל מיילר

mantind@post.bgu.ac.il

מסיכה אנה

בניין 62
חדר 207

פרופ' דן מאיירשטיין

Aname094@gmail.com

כהן שירה
מאירסון אנה ()II
מוזס חן ()II
מלכה אורית

ד"ר יפעת מילר

ד"ר רוני כשר

ניסים עינב ()II

Shirac5@gmail.com

einavni@post.bgu.ac.il

סגלוביץ גל

בניין 62
חדר 305

פרופ' גבריאל למקוף

galseg@post.bgu.ac.il

סדגי יצחק

חדר  306בניין 62

ד"ר' סבסטיאן קוסוץ'

sedgi@post.bgu.ac.il

פחימה תומר

חיצוני

ד"ר דורון פפו

tomerpa@post.bgu.ac.il

פרידמן הלנה

בניין 51
חדר 310
בניין 62
חדר 117

פרופ' טאלב מוקארי

helenafr@post.bgu.ac.il

פרופ' רז ילניק

yossi.peretz@gmail.com
yospe@post.bgu.ac.il

ד"ר מני שלום

tzadikov@post.bgu.ac.il

קוברניק ויקטוריה

בניין 62
חדר 305

פרופ' גבריאל למקוף

kobernik@post.bgu.ac.il

קלסון דורין

בניין  62חדר 211

פרופ' מיילר מיכאל

kalsond@post.bgu.ac.il

קוזרי איב

בניין 29
חדר 207

פרופ' אהוד פינס

שוכר אדם

חדר  306בניין 62

ד"ר סבסטיאן קוסוץ'

Adam1s@walla.co.il

שמש קרינה

חדר 214
בניין 62

פרופ' דן מאיירשטיין

Karinash@post.bgu.ac.il

פרץ יוסף ()II
צדיקוב יהונתן

kozari@post.bgu.ac.il

