
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ' אדל דיאמונד
לאות הוקרה לחוקרת מבריקה, ממייסדי התחום Cognitive Developmental Neuroscience, שתגליותיה הובילו לפריצת דרך 

עולמית בטיפולים בהפרעות קשב וקוגניציה, ובכך היטיבה את איכות חייהם של רבים ברחבי העולם; לאות כבוד למדענית דגולה 

עטורת פרסים, שהעמיקה בחקר קליפת המוח, שפכה אור על הקשר שבין גורמים סביבתיים וגורמים גנטיים לבין בריאות טובה, 

והרחיבה את גבולות הידע על תפקודי המוח; לאות תודה לחברת ה-Royal Society בקנדה, שפרסומיה החלוציים מעשירים

דורות של תלמידים ועמיתים; לאשת אקדמיה מצטיינת, שכיהנה בתפקידים מרכזיים במוסדות אקדמיים וציבוריים,

לרבות יועצת למדינות בנושאי חינוך, והשפיעה רבות על החינוך בגיל הרך; ומתוך הערכה למי שמצאה נתיבים לסייע לילדים 

להצליח במשימות שנחשבו מעל ליכולותיהם ובכך העניקה לדור הבא עתיד משגשג וטוב יותר,

ולהעניק לה 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. Adele Diamond
In acknowledgement of a brilliant researcher, among the founders of the field of cognitive developmental neuroscience, 

whose groundbreaking discoveries have led to worldwide improvements in the treatment of cognitive and attention 
disorders, thus enhancing the lives of thousands of patients worldwide; in honor of a distinguished, award-winning 

scientist, who has attained a profound understanding of the cerebral cortex, for illuminating the connection between 
biological and environmental factors as they pertain to our health, pushing the boundaries of knowledge regarding 
executive functions; in recognition of a fellow of the Royal Society of Canada, whose pioneering publications have 

enriched generations of students and colleagues; with esteem for a preeminent academic, who has held noteworthy 
positions in both public and academic institutions, including as governmental advisor on matters of education, 

significantly influencing early childhood pedagogy; and with appreciation for one who has helped children succeed at 
tasks long thought beyond their ability, thus offering the prospect of a brighter future to the next generation,

by conferring upon her the degree of

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

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

Prof. Zvi HaCohen
Rector

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

אלכסנדר מ’ גורן
יו”ר חבר הנאמנים

Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors
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