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

אנדרו ד' המילטון
לאות כבוד לאיש אקדמיה, שמנהיגותו והחזון שלו השפיעו על כמה מהאוניברסיטאות היוקרתיות 

בעולם; מתוך הוקרה לנשיא אוניברסיטת אוקספורד, שסולל דרך בלתי מתפשרת של מצוינות 

ומשלב ידע מדעי מעמיק עם יכולת ניהול מעולה למען קידום ההשכלה הגבוהה והמחקר; 

בהערכה לחוקר מבריק בתחומי הכימיה האורגנית והביולוגית, חבר ה-Royal Society והאקדמיה 

האמריקנית לאמנויות ומדעים וזוכה פרסים בינלאומיים חשובים, שהעמיד דור של תלמידים 

ממשיכי דרך; ובהוקרת תודה על שותפותו האמיצה עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המהווה שיתוף 

פעולה פורץ דרך בין האקדמיה הישראלית לאוניברסיטת אוקספורד ועדות לחשיבותם של קשרים 

אקדמיים כגשר בין אנשים ותרבויות, וכצעד חשוב בדרך להשגת שלום באזור,

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. Andrew D. Hamilton
In appreciation of an academic whose vision and leadership has impacted some of 

the world’s most prestigious universities; in recognition of the Vice-Chancellor of the 
University of Oxford, who is uncompromising in his pursuit of excellence and combines 
scientific knowledge with exceptional management skills to promote higher education 

and research; with esteem for a brilliant researcher in the fields of organic chemistry and 
biology, a Fellow of the Royal Society, a member of the American Academy of Arts and 
Sciences and the recipient of major international awards, who nurtured a new generation 
of students; and in acknowledgement of his partnership with Ben-Gurion University of 
the Negev, marking a groundbreaking collaboration between Israeli academia and the 

University of Oxford and testimony to the importance of academic ties as a bridge between 
peoples and cultures, and as an important step in the path towards peace in this region,

by conferring upon him the degree of

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


