
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ' אן גלובר
בהערכה לאשת אקדמיה בעלת חזון, שמחויבותה לקידום המדע חוצה גבולות ויבשות; לאות כבוד לחוקרת דגולה בתחום הביולוגיה 

המולקולארית וביולוגיית התא, שמחקרה החדשני אודות התגובה המולקולארית של הגוף האנושי לעקה שפך אור על תהליך 

ההזדקנות; למדענית מצטיינת, שבזכות הטכנולוגיות שפיתחה לזיהוי זיהום אוויר בעזרת חיישנים ביולוגיים ותרומתה למדעי הסביבה, 

הוענק לה התואר מפקדת מסדר העילית של האימפריה הבריטית; לאות תודה ליועצת מוערכת לגופים ציבוריים וממשלתיים 

בכל תחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, שזכתה לאותות כבוד רבים ולחברות באגודות בינלאומיות יוקרתיות; ולאות הוקרה למי 

שהקדישה מזמנה וממרצה לקידום נשים באקדמיה, על מנהיגותה מעוררת ההשראה בתפקידים רמי-דרג, ביניהם היועצת המדעית 

הראשית של סקוטלנד ושל נשיא האיחוד האירופי, על מאמציה המתמשכים למען הנחלת ערכי המדע במדינתה וברחבי העולם,

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. Anne Glover
In recognition of a visionary academic, whose commitment to the advancement of science crosses borders and 

continents; in appreciation of an extraordinary researcher in the fields of molecular and cell biology, whose innovative 
study of the human body’s response to stress at the molecular level sheds light on the aging process; in acknowledgment 
of an exceptional scientist, appointed Commander of the British Empire for her significant contribution to environmental 

sciences through the development of pollution-detecting biosensor technology; with gratitude for a highly respected 
advisor to public and governmental institutions in all aspects of science, technology and innovation, the recipient of 

numerous honors and a member of prestigious international associations; and with esteem for an inspirational leader,
who has devoted herself to the empowerment of women in academia while occupying such eminent positions as
Chief Scientific Adviser to the Scottish First Minister and to the President of the European Commission, for her

ceaseless efforts to promote the values of science in her own country and throughout the world,

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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