הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב
גמרו אומר לכבד את

 אולמןßפרי דß גßפרופ
 מתוך הערצה למומחהªבהערכה עמוקה לחוקר מבריק שזכה למוניטין עולמיים והטביע חותם בל≠יימחה על תחום מדעי המחשב
רב≠השפעה¨ ממייסדי תיאוריית בסיסי הנתונים ותורת האוטומטים והשפות¨ שמחקריו החלוציים סייעו להגדיר שדות מחקר חדשים
¨ בהכרת תודה על ספרי היסוד החשובים שכתב¨ שהיו לנכסי צאן ברזלªופתחו בפני ממשיכי דרכו אופקים של מחשבה ויישומים
 בהוקרה למדען דגול ועטור פרסים¨ חברªחוללו מהפכה בשדה זה והיו הבסיס לחינוך הדור הראשון של מדעני המחשב ברחבי תבל
האקדמיה הלאומית האמריקנית לאמנויות ומדעים והאקדמיה הלאומית להנדסה¨ אשר בפועלו באוניברסיטת סטנפורד העמיד
 ולאות כבוד על המאמציםªדורות על דורות של סטודנטים ומדענים¨ ביניהם רבים ידועי≠שם¨ ובכך התווה גם את העתיד בתחומו
¨שהוא משקיע בפיתוח החינוך ותשתיות הידע ובהרחבת גבולות המדע
ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

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

Prof. Jeffrey D. Ullman
In honor of a brilliant and world-renowned scientist who has made an indelible mark on the field of computer sciences;
in admiration for an influential researcher who laid the foundations for database theory and the theory of automata
and formal languages, whose groundbreaking work has helped shape new fields of inquiry and opened up new horizons
for conceptualizing and applying computer sciences for his successors; in gratitude for his definitive textbooks, seminal
masterpieces which revolutionized the field and were the basis for educating the first generation of computer scientists
around the world; in appreciation of an honored and decorated scholar, a member of the American Academy of Arts
and Sciences and the National Academy of Engineering, and mentor to many cohorts of students at Stanford University,
many of whom are now well-known in their own right, thereby shaping the future of the field; and in deep respect
for the commitment and drive guiding his efforts to enhance education, develop data infrastructure, and expand the
boundaries of human knowledge,
by conferring upon him the degree of

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

 צבי הכהן¨ רקטורßפרופ

ר חבר הנאמנים¢ גורן¨ יוßאלכסנדר מ
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Prof. Zvi HaCohen
Rector
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Chairman of the Board of Governors
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President
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