
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ' ז'אק לוינר
לאות כבוד לפיזיקאי מזהיר, ממציא מהמעלה הראשונה, שמחקריו החלוציים הניבו המצאות רבות ופיתוחים טכנולוגיים רבי-ערך; מתוך 

הערכה לחוקר דגול המשלב בעבודתו מדע טהור ויישומי בתחומים רחבים של הפיזיקה, על פרסומיו הרבים שהאירו באור חדש את שדה 

המחקר האלקטרומגנטי; לחבר האקדמיה הצרפתית לטכנולוגיה, שכיהן במשך שנים רבות כמנהל האקדמי של ESPCI פריז-טק ובתפקידים 

מרכזיים נוספים, היה שותף להקמת חברות הזנק משגשגות בתחומי טכנולוגיה מגוונים, ובכך בנה גשר איתן ורב-חשיבות בין המחקר 

לתעשייה; בהוקרה עמוקה לידיד אמת של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ותומך מסור בקרן פרופ' ז'אק לוינר למחלקה לכימיה; ולאות תודה 

למייסד Espace Pierre-Gilles de Gennes, מתוך הכרה במחויבותו למען הנגשת המדע לכל אדם, ובמיוחד לדור הצעיר,

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. Jacques Lewiner
In appreciation of an ingenious physicist and inventor, whose original research has yielded invaluable innovations 
and industrial applications; with high regard for an eminent scientist, whose wide-ranging work integrates basic 

and applied physics, for his numerous publications illuminating the domain of electromagnetism; in profound 
recognition of a member of the French Academy of Technologies, who for many years served as the Scientific 

Director of the École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles of Paris and in other important capacities, 
and who was instrumental in the creation of thriving technology-oriented start-up companies, thus building 

bridges between research and industry; in acknowledgment of a devoted friend of Ben-Gurion University of the 
Negev and the benefactor of the Prof. Jacques Lewiner Fund for the Department of Chemistry; and with esteem

for the founder of the Espace Pierre-Gilles de Gennes, demonstrating his commitment to making science 
accessible to the general public and to the younger generation,

by conferring upon him 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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