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Ben-Gurion University of the Negev
Faculty of Health Sciences
Medical School for Intemational Health

 ותK ע' הברי:הפקולטה למד
 וםיתt<ה בינלt<  לרפו190בית ה

הנכם מוזמנים לטקס

Y ou are cordially invited to the

Graduation Ceremony of the
Class of 2019
Medical School for International Health
Guest of Honor:
Sharon Nachman MD
Division Chief, Pediatric Infectious Disease
Director Office of Clinical Trials
Associate Dean for Research
School of Medicine,
State University of New York at Stony Brook
Wednesday, May 22th 2019, at 5:30 pm
111 tl1e Joya Claire S01111e11feldt Auditoriu111

BGU Marcus Family Campus, Beer-Sheva
Please join us for a reception at 4:30 p.m.
R.S.V.P.: Tel: 972-8-647-9909,
Fax: 972-8-647-9856, anatzer@bgu.ac.il
*The list is conditional upon completion offinal degree requirements
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Aaron Hochman Zimmerman
Ayal Levi
Chelsea Lynn Powell
Chloe Pinto
Dominic Tomas Ustaris Razon
Elena Soukhov
Eliane Rozanes
Ethan Joel Chodosh
Flear Vaknin
Howard Saul Freeman
Jacob Nathaniel Senker
Jay Joseph Berkes
h
Jixi He
Jonah Benjaוnin Cohen
Joseph Sofaer
Joshua Erik Policella
Katherine Ida Halper
Leeran Baraness
Luke lmmanuel Hartman
Mark Justin Hylarides
Megan Smith Daugherty
Raphael Maחeiros
Salar Farahvar
Samuel Curtis Weissman
Shayne Aaron Greenberg
Steven Tyler Zilberman
Tamara Rose Kliot
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הענקת תארי דוקטור לרפואה

צימרמו-אהוון הוכמו

אי ל לוי

', '
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2019

איתן ג'ואל צ' ודיש
אליאן ר וז נס

לבוגרי בית הספר לרפואה בינלאומית

ג' וש וע אריק פוליסלה
ג'יי בורקס

,

ג'ישי הי
דומי ניק תומאס אוסטרים רזון

חיים שאול פ רימן
יונ ה כהן

יוסף סופר

ילב ה סוכוב
יע קב נתנאל סנקר

#

לרק עמ נואל הוטמן

לי רן ברכ ס
מא רק ג'סטין הילארידס
מייגן סמית' ד והא רטי

סטינו טיילו זילברמן
סלו פרהב ר
סמואל קרטים וייסמך
פלו וקניך
צ'לסי לין פ אוול
קלואי פינטו

קח'רין אידה ה לפר
רפאל מררוס
שיין אהוון גריבנרג

תמרה רוז קליוט

מחזור

:אורחת הכבוד

פרופ' שרון נחמן

ראש המחלקה למחלות זיהומיות בילדים

מנהל משרד ניסויים קליניים
 דיקנית ועמיתה למחקר,מנהלת
,בית הספר לרפואה
אוניברסיטת מדינת כיו יורק בסטוני ברוק
, יז' באייר תשע"ט,הטקס יתקיים ביןם רביעי

11:30  בשעה2019  במאי22
באןלם ג'ןיה קלייר זןננפלד
 באר שבע,קריית האןניברסיטה ע"ש משפחת מרקןס

16:30 אתם מ ו זמני ם ל קב ל ת הפ ני ם הח ל משע ה
,08- 6419909 :' טל: נא אשרו השתת פ ות כ ם
anatzer@bgu.ac.il , 08-6419856 :פקס
* רשימה ןו מותנית בהשלמ ת הדרי ש ו ת ה סופי ו ת לת ואר

