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

Dr. Jan Low
In acknowledgement of an exceptional scientist whose brilliant advances in the field of food security have transformed the lives 
of millions around the world; with deep regard for an exemplary innovator, whose groundbreaking work in bio-fortification, 
the breeding of sweet potato varieties rich in vitamins and minerals, has led directly to the alleviation of hunger and the 
reduction of illness in developing nations, with a concurrent empowerment of women; in appreciation of a visionary leader, 
head of the International Potato Center, who has astutely translated her pioneering research into a means of improving the 
quality and availability of healthy food in numerous African countries, and continues to expand the project for the benefit of 
countless people throughout the continent; in tribute to a celebrated researcher, co-laureate of the 2016 World Food Prize and 
an inspiring role model to colleagues and followers; and with heartfelt gratitude for her diligent dedication to the expansion of 
human knowledge and to fostering fellowship and cooperation among all nations, for the welfare of 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

ד"ר ג'אן לואו
מתוך הערכה למדענית דגולה, שתגליותיה המזהירות בתחום הביטחון התזונתי משפרות את חייהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם; 
לחוקרת מצטיינת, שעבודתה החלוצית בהכלאת זנים חקלאיים לשם חיזוק ביולוגי ולפיתוח זני תפוחי אדמה עשירים בוויטמינים ובמינרלים, 
מגשימה מטרות נעלות של מיגור הרעב, הפחתת החולי והעצמתן של נשים במדינות מתפתחות; לאות תודה לאישה רבת-חזון, העומדת 
בראש International Potato Center, על שהפליאה למנף את מחקרה פורץ הדרך להעלאת איכות וזמינות המזון הבריא במדינות רבות 
נוספים ברחבי היבשת; לאות תודה  היריעה בפרויקט, למען טובתם של אינספור תושבים  ועל שהיא ממשיכה להרחיב את  באפריקה, 
ידועת-שם, כלת פרס המזון העולמי היוקרתי לשנת 2016, על ההשראה שהיא מעוררת בקרב עמיתים וממשיכי דרך;  לאשת אקדמיה 

ולאות כבוד על המסירות המופתית להעמקת הידע האנושי ולקידום הערבות בין כל האומות למען עתידה של האנושות כולה,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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