לימודים לתארים
מתקדמים במדעי
הרפואה והבריאות
בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי
אוניברסיטת בר-אילן (קמפוס צפת)

האם הממוצע שלך בתואר
הראשון מעל  80או מעל 85
בתואר השני? אנחנו מזמינים
אתכם ללמוד אצלנו!

תהליך הרישום לתארים מתקדמים במדעי
הרפואה והבריאות:

1

בוחרים בפסגת הרפואה
הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן ע"ש
עזריאלי בצפת כבשה במהרה את מקומה כאחת מן
הפקולטות המובילות במחקר והוראת הרפואה בישראל.
הפקולטה פועלת לקידום ופיתוח שירותי הבריאות
הניתנים לתושבי הגליל ,בדגש על תרומה לבריאות
האדם ,רב-תרבותיות ושילוב אוכלוסיות מגוונות לצד
פיתוח מנהיגות ופעילות בינלאומית מדעית ורפואית.
הממשק בין הכשרת רופאי העתיד והכשרת סטודנטים
לתארים מתקדמים מהווה קרקע פורייה לצמיחה,
לשיתופי פעולה ולמחקרים רב-תחומיים ובינתחומים
פורצי דרך.
המחקרים המתבצעים הינם בחזית המחקר המדעי
ומשלבים מחקר בסיסי ומחקר תרגומי ,עם מנחים
מובילים בתחומם עם מחויבות לסטודנטים לתארים
מתקדמים.

משפיעים על המחר ,היום.

חפשו מנחה מתאים ,מתוך הסגל
המחקרי ,לליווי המחקר בו את\ה
מעוניין\ת ,וצרו אתם קשר.

2

הירשמו באופן מקוון באתר האוניברסיטה:
לתואר שני לחצו כאן >>
לתואר שלישי לחצו כאן >>

3

מועמדים שימצאו מתאימים לתואר
השלישי יתבקשו לעבור ועדת קבלה
פנימית בפקולטה לרפואה וחיצונית בבית
ספר ללימודים מתקדמים.

שאלות?
פנו למרכזת תארים מתקדמים med.tm@biu.ac.il
או\ו בקרו באתר שלנו https://medicine.biu.ac.il

biu.ac.il

חוקרים
ראשיים

ד"ר אנדריי בראשטר

המטולוגיה
המרכז הרפואי לגליל
ReginaM@gmc.gov.il

ד"ר אלון ברש

פרופ׳ אורלי אבני

בקרת הביטוי הגנטי במערכת החיסון
בבריאות ובחולי
Orly.Avni@biu.ac.il

ד"ר קרן אגאי-שי

אפידמיולוגיה סביבתית
keren.agay-shay@biu.ac.il

פרופ' מיכאל אדלשטיין

אנתרופולוגיה פיזית ,אנטומיה של
האדם ואבולוציה
Alon.Barash@biu.ac.il

ד"ר חוה גיל-חן

פרופ' מיטל גל-תנעמי

וירולוגיה מולקולרית
Meital.Tanamy@biu.ac.il

פרופ' אמנון הראל

ד"ר רונית אילוז

מנגנונים תאיים ומולקולריים של
מחלות נוירודגנרטיביות
ronit.ilouz@biu.ac.il

פרופ' אוון אליוט

מדעי המוח של התפתחות המוח
ומחלות על ספקטרום האוטיזם
Evan.Elliot@biu.ac.il

ד"ר דוד אנשל-סייפרס

ביולוגיה התפתחותית וויסות תאי גזע
David.Enshell@biu.ac.il

פרופ' יעקב בורנשטיין

בריאות האשה-גינקולוגיה
המרכז הרפואי לגליל
EilamP@gmc.gov.il

ד"ר שי בל

מיקרוביום ומחלות מעי דלקתיות
shai.bel@biu.ac.il

פרופ' ארנון בלום

ביולוגיה וסקולרית ורפואה רגנרטיבית
המרכז הרפואי ע''ש ברוך פדה ,פוריה
ablum@poria.health.gov.il

פרופ' מיכאל בלנק

ביולוגיה מולקולרית ותאית של סרטן
michael.blank@biu.ac.il

ד"ר מרים בנטואיץ'

ביואתיקה ואתיקה רפואית
miriam.bentwich@biu.ac.il

ד"ר מזיד פלאח

פרופ' ציפורה פליק זכאי

ביוכימיה של הסילייה ומחלות סיליופטיות
ron.orbach@biu.ac.il

פרופ' איתי און

ד"ר רון פירן

מחלת הסוכרת ורפואה רגנרטיבית
ron.piran@biu.ac.il

אותות שלד התא במצבי בריאות וחולי
Hava.Henn@biu.ac.il

ד"ר משה דסאו

אי-יציבות ודינמיקה של כרומוזומים,
ארגון מרחבי של כרומטין
Itay.Onn@biu.ac.il

מחלות אוטואימוניות
המרכז הרפואי לגליל
chaim.putterman@biu.ac.il

רפואה ריגינרטיבת ,סוכרת ,סרטן
בתי חולים בנצרת
mizied.f@hfhosp.org

בריאות הציבור ואפידמיולוגיה
המרכז הרפואי זיו
michael.edelstein@biu.ac.il

ד"ר רון אורבך

פרופ' חיים פוטרמן

ביולוגיה מבנית של מחלות מדבקות
moshe.dessau@biu.ac.il

מבנה גרעיני ותפקוד
amnon.harel@biu.ac.il

פרופ' חסן כאמל

חקר הכבד -נפרולוגיה
המרכז הרפואי לגליל
niritk@gmc.gov.il

ד"ר יעקב (קובי) ממן

אי יציבות גנומית וסרטן
Yaakov.Maman@biu.ac.il

ד"ר לימור מעודד-דנון

סוציולוגיה של גוף ורפואה
limor.meoded-danon@biu.ac.il

פרופ' ז'אן סוסטיאל

מדעי המח -נוירוכירורגיה
המרכז הרפואי לגליל
EilamP@gmc.gov.il

ד"ר אייל סלע

אף אוזן גרון
המרכז הרפואי לגליל
AmielD@gmc.gov.il

ד"ר אברהם סמסון

ביולוגיה חישובית ופיתוח תרופות
avraham.samson@biu.ac.il

פרופ' סאמר סרוג'י

הנדסת רקמות-פה ולסת
המרכז הרפואי לגליל
IdanR@gmc.gov.il

פרופ' שאול עטר

חקר הלב-קרדיולוגיה
המרכז הרפואי לגליל
OffirE@gmc.gov.il

גנטיקה
המרכז הרפואי לגליל
GolanN@gmc.gov.il

ד"ר מילנה פרנקל-מורגנשטרן

ביולוגיה של מערכות וביואינפורמטיקה
milana.morgenstern@biu.ac.il

ד"ר אבי פרץ

מנגנוני אלימות של חיידקים
המרכז הרפואי ע''ש ברוך פדה ,פוריה
aperetz@poria.health.gov.il

ד"ר ניר קוויט

כימיה וביולוגיה של קשרי חלבון-חלבון
לפיתוח תרופות
nir.qvit@biu.ac.il

פרופ' עמרי קורן

המיקרוביום בבריאות וחולי
Omry.Koren@biu.ac.il

ד"ר חנה קרן

מחקר חישובי של פסיכופתולוגיות
ומצב רוח באדם
hanna.keren@biu.ac.il

פרופ' דוד קרסיק

גנטיקה של מחלות שריר-שלד
david.karasik@biu.ac.il

ד"ר לירון רוזנקרנץ

נוירו-פיזיולוגיה של תפיסות ,אמונות וציפיות
liron.rozenkrantz@biu.ac.il

ד"ר מאיר שמאי

אונקולוגיה ויראלית וגנטיקה
meir.shamay@biu.ac.il

ד"ר סיון שפיצר-שוחט

אי-שוויון בבריאות וחקר הטמעה
sivan.spitzer-shohat@biu.ac.il

אתר חוקרי הפקולטה
לרפואה ע"ש עזריאלי
research.md.biu.ac.il

