2008  בפברואר27 ,בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח
אביב לכבד את-החליט הסנאט של אוניברסיטת תל

קלייר קינג-מרי

לאות הוקרה
על עבודתה החלוצית בתחום האבולוציה המולקולארית והתורשה של האדם שהייתה לאבן פינה בחקר האבולוציה של
המין האנושי; על תרומתה האדירה למניעת סרטן השד וסרטן השחלות; על גישתה המהפכנית לזיהוי גנים שהעמיקה
 מסרטן המעי הגס וסכיזופרניה ועד מחלות לב, את האבחון ואת הטיפול במחלות חמורות רבות,באופן ניכר את ההבנה
;והתחרשות
ולאות הוקרה מיוחדת
על נכונותה לרתום את גילוייה המדעיים למען תיקון תחלואי החברה והפרת זכויות אדם; על להט עשייתה בטיפוח
אביב ומדינת-שיתוף פעולה מתמשך בין גנטיקאים ישראליים ופלסטיניים; על ידידותה המתמשכת עם אוניברסיטת תל
 שהשפיע השפעה מכרעת על מדיניות,אביב-ישראל; ובמיוחד על שיתוף הפעולה שלה עם חוקרים מאוניברסיטת תל
,בריאות הציבור בישראל
להכתירה בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
אביב-של אוניברסיטת תל

At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Mary-Claire King

in recognition
of her pioneering work on molecular evolution and human genetics that became the cornerstone of
human evolutionary study; her tremendous contribution to the prevention of breast and ovarian
cancer; her revolutionary approach to gene identification, which has significantly deepened
understanding, diagnosis and treatment of devastating ailments ranging from colon cancer and
schizophrenia to heart disease and hearing loss; and
in special recognition
of her readiness to apply her scientific discoveries to redressing social ills and human rights
abuses; her enthusiastic role in fostering continued cooperation between Israeli and Palestinian
geneticists; and her ongoing friendship toward Tel Aviv University and Israel, particularly her
collaboration with TAU researchers that has had a crucial impact on national public health
strategies in Israel,
by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
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