
The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolve to honor

Janet Ann Napolitano
With esteem for a venerable lawyer and public servant who has filled key public positions over her distinguished career, including 
Attorney General and Governor of the State of Arizona, and Secretary of Homeland Security in the administration of President 
Obama; with deep respect for a visionary leader, President of the University of California system, who oversees hundreds 
of thousands of students and staff across ten campuses while striving for excellence in research and teaching; with sincere 
appreciation for the winner of the Woodrow Wilson Award for Public Service, the first woman to serve in several of those 
prominent positions and a trailblazer and inspiring role model for women around the world; in acknowledgement of a valuable 
ally of Israeli science and technology, who has signed agreements to cooperate on research and development with Israel; and 
in tribute to her myriad endeavors and admirable accomplishments in advancing higher education and creating a better, more 
just society for Americans and all humankind,

by conferring upon her the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
With all the rights and privileges pertaining thereto

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

ג'נט אן נפוליטנו
מדינת  כמושלת  המדינה,  כפרקליטת  הציבור  בשירות  מפתח  בתפקידי  כיהנה  רבות  שנים  שבמשך  מוערכת,  דין  לעורכת  הוקרה  לאות 
שתחת  קליפורניה,  אוניברסיטת  נשיאת  חזון,  ובעלת  רבת-פעלים  למנהיגה  אובמה;  הנשיא  בממשל  המולדת  לביטחון  וכשרה  אריזונה 
שרביטה האיתן חותרים מאות אלפי סטודנטים וחברי סגל בעשרה קמפוסים למצוינות במחקר ובהוראה; מתוך הערכה עמוקה לכלת פרס 
וודרו ווילסון לשירות הציבורי, האישה הראשונה למלא שורה של תפקידי מפתח, אשר פורצת דרך עבור נשים באשר הן ומהווה להן דוגמה 
ומקור להשראה; לאות כבוד לעמיתה חשובה של המדע והטכנולוגיה הישראליים, שחתמה על הסכם לשיתוף פעולה במחקר ובפיתוח עם 
ישראל; ולאות תודה על מאמציה הרבים נושאי הפרי לקידום ההשכלה הגבוהה ועל האומץ והמסירות בדרכה ליצירת חברה טובה וצודקת 

יותר לאזרחי ארצות הברית והעולם כולו,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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