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

Ambassador Daniel B. Shapiro
In recognition of an accomplished diplomat who served as the Ambassador of the United States to Israel; with respect for 
his loyal and dedicated service to his country in the execution of high-level responsibilities in the American administration, 
including as Senior Director for the Middle East and North Africa at the National Security Council; in appreciation of a skilled 
advisor, who shared his expertise and experience with his nation's highest leaders, including as Director for Legislative Affairs 
in the Clinton administration and senior Policy Advisor for the Obama campaign; with esteem for the key roles he has played 
in securing military support for Israel and in various negotiations to improve regional relations; to a true friend of the State 
of Israel, who shares the vision of developing the Negev and has tied his family's future to this country, with gratitude for his 
invaluable contributions to promoting trade relations with the US, and for his wholehearted advocacy of the alliance between 
the two nations; and with sincere admiration for his dedication to building understanding across cultures and continents, to 
ensure a brighter future for the people of the Middle East and the entire world,

by conferring upon him 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

השגריר דניאל ב' שפירו
בהערכה לדיפלומט עתיר-מעשים, שכיהן כשגריר ארצות הברית בישראל; לאות כבוד למי ששרת את ארצו בנאמנות ובמסירות במלאו 
תפקידים רמי-דרג בממשל האמריקני, ביניהם מנהל תחום המזרח התיכון וצפון אפריקה במועצה לביטחון לאומי; על שרתם את ניסיונו 
הרחב ומומחיותו למתן ייעוץ רב-ערך למנהיגי מדינתו, לרבות כמנהל ענייני חקיקה ואחראי לקשר עם הקונגרס בממשל קלינטון וכיועץ 
בכיר למועמד לנשיאות אובמה; מתוך הכרת טובה על תפקיד המפתח שמילא במשא-ומתן לתמיכה צבאית בישראל ובמגעים נוספים 
לשיפור היחסים בין מדינות האזור; לידיד אמת של מדינת ישראל, שקשר את עתיד משפחתו בעתידה ואשר חזון פיתוח הנגב יקר לליבו, 
מתוך הוקרה על תרומתו שלא תסולא בפז לטיפוח יחסי המסחר בין ישראל ובין ארצות הברית ועל מחויבותו יוצאת הדופן לקידום הברית 

בין שתי המדינות ולגישור על פני יבשות ותרבויות, למען עתיד טוב יותר לתושבי המזרח התיכון והעולם כולו,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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