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

Justice Prof. Ahmad Natour
In acknowledgement of an eminent and visionary jurist, an ardent champion of human rights, who has left an enduring mark 
on Sharia law in Israel; with esteem for an erudite Qadi and scholar, who in his many years as President of the High Sharia Court 
of Appeals worked to develop Israel's Islamic courts by initiating profound reforms and transforming them into a modern legal 
system accessible to all people; with sincere appreciation for the dedication and sensitivity with which he assisted countless 
families and administered the affairs of the Islamic Waqf and judicial appointments; in homage to a venerable educator, role 
model to generations of students, for his extensive service to the public, including as Chairman of the Public Council for Special 
Education for Arabs, Honorary President of the Interfaith Council of Israel, and a member of many diverse organizations devoted 
to civil rights and to fostering Arabic language and culture; and with deep gratitude for his valiant and unrelenting efforts to 
safeguard the status of women and children, and for his longstanding commitment to promoting tolerance and understanding 
across Israeli society, for the benefit of all,

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

השופט פרופ' אחמד נאטור
והותיר חותם עמוק על הפסיקה השרעית בישראל;  זכויות האדם   לאות כבוד למשפטן מבריק ובעל חזון, שהקדיש את חייו להגנה על 
חולל  בארץ,  המוסלמיים  הדין  בתי  קידום  על  שקד  לערעורים  השרעי  הדין  בית  כנשיא  רב-השנים  שבתפקידו  מצטיין,  ומלומד   לקאדי 
בהם רפורמות רבות-השפעה ותרם רבות לפיתוחם לכדי מערכת מודרנית ומיטיבה עם כל אדם באשר הוא; מתוך הערכה על המסירות 
שהעמיד  מוערך  למרצה  המשפט;  במערכת  ובמינויים  המוסלמי  הוואקף  בענייני  גם  כמו  משפחות,  באינספור  טיפל  שבהן   והרגישות 
במועצה  כבוד  של  נשיא  לערבים,  מיוחד  לחינוך  הוועדה  יו"ר  לרבות  הציבור,  בשירות  רבים  תפקידים  ממלא  ואשר  תלמידים  של   דורות 
האמיץ  פועלו  על  הוקרה  ולאות  הערבית;  והשפה  התרבות  טיפוח  ולמען  האזרח  זכויות  למען  מגוונים  בארגונים  וחבר   הבין-דתית 
והמתמשך לקידום מעמדם של ילדים ונשים, ועל מחויבותו הרבה לטיפוח הכבוד ההדדי בין כל חלקי החברה הישראלית לטובת כל אזרחיה,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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