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

טימותאוס הוטגס
 העומד בראש אחת מחברות התקשורת הגדולות בעולם ומנווט אותה ביד יציבה לעבר שגשוג והישגים יוצאי, יזם בעל חזון,מתוך הערכה לאיש עסקים מצליח
 והתקדם עד לתפקיד הבכיר של מנכ"ל החברה; לאות,דופן; למי שהחל דרכו בחברת דויטשה טלקום כממונה על התחומים הפיננסיים והסלולריים בגרמניה
 שהובילו בין השאר לכינון מרכז המצוינות למחקר ופיתוח של החברה, בחדשנות ובשיתופי פעולה,תודה על תמיכתו בהשקעות חשובות בתשתית הדיגיטלית
 הדיגיטציה וההשכלה הטכנולוגית בארצו וברחבי העולם; ולאות הוקרה, המדע,גריון בנגב; לאות כבוד על מסירותו העמוקה לקידום החינוך-באוניברסיטת בן
, למען הדורות הבאים, על מחויבותו לרתימת הטכנולוגיה לטובת רווחתו של כל אדם באשר הוא,לשותף לדרכה של האוניברסיטה
ולהעניק לו 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

Timoteus Höttges
In acknowledgement of an outstanding businessman, a visionary entrepreneur who stands at the helm of one of the largest
telecommunications companies in the world, guiding it with a steady hand to exceptional accomplishments and prosperity;
with admiration for a leader who began his career at Deutsche Telekom overseeing its finances and mobile business in Germany,
and proceeded to attain the company’s top position of Chief Executive Officer; with regard for his support of DT’s investments
in digital infrastructure, innovation, and cooperation, which among others led to the establishment of a center of excellence for
research and development at Ben-Gurion University of the Negev; in appreciation of his deep commitment to the furthering
of education, science, digitalization, and technological literacy at home and abroad; and in tribute to a true partner of the
University, for his commitment to harnessing technology for the benefit of all humankind and its future generations,
by conferring upon him the degree of

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