
 �e Senate and the Executive Committee of  Ben-Gurion University of the Negev
 hereby resolve to honor

 Prof. Silvia Torres-Peimbert
In recognition of an illustrious astronomer, whose discoveries have extended the boundaries of knowledge and 

transformed our understanding of the cosmos; with admiration for her profound analyses of the composition of nebulae 
and the chemical evolution of galaxies, illuminating the beginnings of the Universe and contributing invaluable insights 
about the formation of stars and their processes of decay; in appreciation of a brilliant scientist, recipient of numerous 

prestigious awards, including the 2012 Bethe Prize, and a respected member of international scienti�c associations; 
with gratitude to a dedicated educator who has shaped generations of students, served as an inspiring role-model, and 

taken on leadership roles in academia in her home country, Mexico, and abroad; and with profound esteem for the �rst 
Latin American woman to serve as the president of the International Astronomical Union, for her overall contributions 

to science and culture for the bene�t of all humankind,

 by conferring upon her the degree of

 DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
 with all the rights and privileges pertaining thereto

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב 

גמרו אומר לכבד את

פרופß סילביה טורס≠פיימברט 
 ªלאות כבוד לאסטרונומית מצטיינת¨ שתגליותיה הרחיבו את גבולות הידע האנושי ואת הבנתנו אודות מבנה העולם שבו אנו חיים

מתוך הערכה על מחקריה המעמיקים אודות ערפיליות והתפתחות כימית של גלקסיות¨ אשר שופכים אור על התפתחות היקום לפני 

מיליארדי שנים¨ ומספקים תובנות מהותיות על היווצרותם של כוכבים ועל תהליך הזדקנותםª לחוקרת רבת≠מוניטין¨ חברה באגודות 

מדעיות בינלאומיות¨ שזכתה בפרסים יוקרתיים¨ לרבות פרס בתß לשנת ≥±∞≥ª לאשת אקדמיה מסורה¨ שהשקיעה מזמנה וממרצה 

בחינוך הדור הבא של תלמידים והיתה להם למופת ומקור להשראה ואשר כיהנה בתפקידי מפתח באקדמיה במקסיקו¨ ארצה¨ 

ומחוצה להª ולאות הוקרה עמוקה לאישה הראשונה מאמריקה הלטינית שנבחרה לנשיאת האיגוד האסטרונומי הבינלאומי¨ על 

תרומתה החשובה לקידום המדע והתרבות לטובת האנושות כולה¨

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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