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

פרופ' לואיז ריצ'רדסון
סמכא בחקר ארגוני- בת, העומדת בראש אוניברסיטת אוקספורד; לחוקרת מבריקה,פעלים-מתוך הערכה למדענית דגולה בתחום מדעי המדינה ואשת אקדמיה מסורה ורבת
 היחסים הבינלאומיים והתהליכים, שבמחקריה המעמיקים ובראייתה החודרת הניחה יסודות מהותיים להבנת מנגנוני הטרור בעולם, מדיניות הגנה וביטחון בינלאומי,טרור
 שכיהנה בתפקידים אקדמיים,הגלובליים המעצבים את מציאות חיינו; לאות הוקרה לחברת האקדמיה האמריקנית לאמנויות ומדעים וחברת כבוד באקדמיה האירית המלכותית
 ואשר תורמת מזמנה וממרצה גם לארגונים ללא מטרת, ביניהם המנכ"לית וסגנית הנשיא של אוניברסיטת סנט אנדרוז בסקוטלנד ודיקנית מכון רדקליף למחקר מתקדם,מרכזיים
 שבזכותה הוענקו לה פרסים, על המחויבות העמוקה לחינוך הדור הבא של מדענים,השפעה בתחום איום הטרור ומרצה מובילה בתחומה-רווח; לאות תודה למחברת ספרים רבי
, למען שלום ולטובת כל בני האדם באשר הם,רבים על מצוינות בהוראה; ולאות כבוד על פועלה המתמשך למניעת מלחמה
ולהעניק לה 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

Professor Louise Richardson, AAS ACSS FRSE RHA
In acknowledgement of an eminent political scientist, a dedicated and prolific scholar, and Vice Chancellor of the University of Oxford;
in recognition of an esteemed researcher, an expert in the study of terrorism and counterterrorism,
defense policy, and international security, whose profound research and insights have become foundational precepts in the understanding of
terrorist movements, international relations, and global processes that shape the reality of our lives; in homage to a member of the American
Academy of Arts and Sciences and an Honorary Member of the Royal Irish Academy, who has held prestigious positions
in academia, including as Principal and Vice Chancellor of the University of St. Andrews in Scotland and Executive Dean of the Radcliffe Institute
for Advanced Study at Harvard University; in gratitude for her time and efforts dedicated to public service in voluntary organizations; with
esteem for the author of influential books and articles and an inspiring lecturer, deeply committed to educating the next generation of scholars,
the recipient of many awards for excellence in teaching; and with sincere appreciation of her unstinting efforts toward the prevention of conflict
and the pursuit of peace, for the benefit of humanity worldwide,
by conferring upon her the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
with all the rights and privileges pertaining thereto
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Prof. Daniel Chamovitz
נשיא

President

