המחלקה לכימיה

סגל זוטר (תלמידי מחקר תואר )3
לשנה"ל תשע"ז

שם הסטודנט

חדר  /בניין

מנחה

ברקוביץ' ענבל ()III

בניין 62
חדר 305
בניין 29
חדר 309
בניין 41
חדר 305
בניין 29
חדר 207
בניין 62
חדר 307
בנין 62
חדר 305
בנייו 29
חדר 105
בניין 29
חדר 116
בנין 62
חדר 305

פרופ' גבריאל למקוף

גדות איל ()III

בניין  62חדר 204

פרופ' איירה ויינשטוק

גולדשטיין אלינה
()III

ד"ר לאה גבר

איבגי אור
איבנצקי דניס ()III
אלוש נועה
אמינוב דניאל
ארונוביץ' ערן
בוטליקוב דניאל
()III
ברגר ירון ()III
ברעם מיכל

פרופ' גבריאל למקוף
פרופ' גונן אשכנזי

דואר אלקטרוני
oreiv@post.bgu.ac.il
ivnitski@bgu.ac.il

ד"ר אייל ארבלי

noaalo@post.bgu.ac.il

פרופ' אהוד פינס

aminovda@post.bgu.ac.il

ד"ר מאיה בר סדן

Eranaron74@gmail.com

פרופ' גבריאל למקוף
ד"ר אייל ניר
ד"ר יפעת מילר

butilkov@bgu.ac.il
bergya@post.bgu.ac.il
baramm@post.bgu.ac.il
inbalber@bgu.ac.il
gadote@bgu.ac.il

בנין 62
חדר 108/121
בניין 29
חדר 107
בניין 29
חדר 309
בניין  62חדר 204
או 205
בניין 29
חדר 118
בניין 63
חדר 204
בניין 62
חדר  201או 211
בניין 29
חדר 115
בניין 29
חדר 118
בניין 29
חדר 116
בניין 51
חדר 320
בניין 30
חדר 207
בניין 29
חדר 118

ד"ר דורון פפו

alinakh@post.bgu.ac.il

יאנוש לוי רינת ()III

חיצוני

פרופ' דן מאירשטיין

levyrin@post.bgu.ac.il

יאשקין אלכס

בניין 62
חדר 202

פרופ' מיכאל מיילר

yashkin@post.bgu.ac.il

פרופ' רז ילניק

reutisra@post.bgu.ac.il

גורביץ' ליליה ()III
גליונה קיארה ()III
גן אור גל ()III
גסטר עדן
גרגור רחל ()III
דוד שמרית
דיין עדי
ויינר יוליה
וינמן פישר ורד ()III
זבגלסקי טטיאנה
חריפקוב קריסטין
()III
חרסונסקי אלינה

ישראלי רעות

alinag@post.bgu.ac.il

פרופ' גונן אשכנזי

vasilkov@post.bgu.ac.il

פרופ' גונן אשכנזי

gliona@post.bgu.ac.il

פרופ' איירה ויינשטוק

galganor1@gmail.com

ד"ר דורון פפו

gaster@post.bgu.ac.il

פרופ' מיכאל מיילר

rmgregor@gmail.com

פרופ' מיכאל מיילר

shimritd@post.bgu.ac.il

ד"ר ברק עקביוב

adidayan89@gmail.com
adiday@post.bgu.ac.il

ד"ר דורון פפו
ד"ר יפעת מילר
פרופ' אברהם פרולה
פרופ' עמיחי ורדי

Yulia.vainer@gmail.com
veredwf@bgu.ac.il
dronov@post.bgu.ac.il
khripkov@bgu.ac.il

המחלקה לכימיה

סגל זוטר (תלמידי מחקר תואר )3
לשנה"ל תשע"ז

בניין 62
חדר 305
בניין 41
חדר 305
בניין 62
חדר 201
בניין 29
חדר 118
בניין 29
חדר 105
בניין 41
חדר 305
בניין 29
חדר 306
בניין 62
חדר 307
בניין 51
חדר 128
בניין 63
חדר 204
בנין 62
חדר 108/121
בניין 62
חדר 304
בניין 29
חדר 116
בניין 29
חדר 118
בניין 29
חדר 118

ד"ר דורון פפו

forckosh@bgu.ac.il

ד"ר דורון פפו

regevpa@bgu.ac.il

פרנקלך אלכסנדר

חיצוני

פרופ' גבריאל למקוף

afrenk87@gmail.com

רוזלר חיים ()III

בנין 30
חדר 205
בניין 62
חדר 304
בניין 29
חדר 306
בניין 51
חדר 310
בניין 29
חדר 118
בנין 29
חדר 118
בנין 62
חדר 108/121
בניין 62
חדר 205
בניין 29
חדר 115

ד"ר יוני דובי

rozler@post.bgu.ac.il

כהן אביב ()III
כהן שרית
לוי ניבה ()III
ליבמן אנה
ליבר מירן ()III
מוזיקה מיכאל
מוקראג'י ראקש
()III
מירון אורן ()III
מלישב רווית
מנדבי אביעד ()III
סיגלר נורית ()III
עברי עליזה ()III
פולק גאגולאשוילי
מאיה
פורקוש חגית ()III
פרנס רגב ()III

רוזנברג איליה ()III
רוזנטל סיגלית ()III
רוכנשטיין -מנדבי
פזית ()III
רייס חגי ()III
שליט הדס
שפירא עופר ()III
שרת שלי ()III
תם בנימין

פרופ' אברהם פרולה
ופרופ' אילנה נתן

avivco@bgu.ac.il

ד"ר אייל ארבלי
פרופ' מיכאל מיילר
ד"ר דורון פפו
ד"ר איל ניר

niva31@gmail.com
annalib@post.bgu.ac.il
miranl@bgu.ac.il

ד"ר אייל ארבלי

muzika@post.bgu.ac.il

פרופ' גונן אשכנזי

rakesh@post.bgu.ac.il

ד"ר מאיה בר סדן

orenme@post.bgu.ac.il

פרופ' רז ילינק

butbulr@post.bgu.ac.il

פרופ' מיכאל מיילר

mandaby@bgu.ac.il

ד"ר לאה גבר

schkolni@bgu.ac.il

פרופ' גבריאל למקוף
ד"ר יפעת מילר

פרופ' גבריאל למקוף
פרופ' גונן אשכנזי
פרופ' טאלב מוקארי

ivry@bgu.ac.il
Pollock@post.bgu.ac.il

illya@bgu.ac.il
nahmans@post.bgu.ac.il
rukensta@bgu.ac.il

ד"ר דורון פפו

hagaireiss@gmail.com

ד"ר דורון פפו

shalitha@bgu.ac.il

ד"ר לאה גבר

ofersha@post.bgu.ac.il

פרופ' איירה ויינשטוק
ד"ר ברק עקביוב

sharets@bgu.ac.il
tamb@post.bgu.ac.il

