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

פרופ’ פרנס א’ קורדובה
לאות הערכה לאשת אקדמיה רבת-פעלים, נשיאת אוניברסיטת פרדו באינדיאנה, המובילה מוסד זה למצוינות 

אקדמית, פלורליזם, שוויון וצדק חברתי; בהוקרה לחוקרת מבריקה ועטורת פרסים בתחום האסטרופיסיקה, חברת 
האקדמיה האמריקנית לאמנויות ומדעים, שמונתה למדענית הראשית הצעירה ביותר בנאס”א וזכתה במדליית 

השירות המצטיין, אות הכבוד הגבוה ביותר בארגון; בהכרת תודה על שהקדישה מזמנה לחינוכו של הדור הבא של 
מדענים במלאה תפקידים אקדמיים מרכזיים, ועל שעשתה רבות להעלאת איכות החינוך והכשרת מורים למדעים;
למי שתורמת ממרצה למילוי תפקידים בשירות הציבור כיועצת למדינתה בתחומי המדעים והחינוך; ומתוך כבוד 

למנהיגה משפיעה בקהילה ההיספנית בארצות הברית, על תרומתה החשובה לקידום סטודנטים מקבוצות מיעוטים 
ונשים באקדמיה ולמתן הזדמנות שווה לכל אדם להגשים את מטרותיו,

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. France Anne Córdova
In appreciation of a highly regarded academic, President of Purdue University, Indiana, 

who has guided the institution towards academic excellence, pluralism, equality and  
social justice; in honor of a brilliant, award-winning researcher in the field of astrophysics, 

a member of the American Academy of Arts and Sciences, who was appointed the 
youngest ever chief scientist at NASA and who won the organization’s highest honor, 
the Distinguished Service Medal; in acknowledgement of a dedicated teacher who has 

devoted her time to educating the next generation of scientists while serving in key 
academic positions, working indefatigably to raise the quality of education and the training 

of science teachers; in recognition of her endeavors in public service, including her work 
as a consultant in the fields of science and education; and with gratitude to an influential 
leader among the Hispanic community in the United States, who has made a significant 
contribution to the promotion of students from minorities and women in academia by 

providing equal opportunities for all people to achieve their goals,
by conferring upon her the degree of

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