המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
חולקת כבוד
לפרופסור מיכאל עוזר רבין
 חידוש והמצאה בתחומי המתמטיקה ומדעי המחשב במערכת ההשכלה הגבוהה, עידוד,כאות הוקרה והערכה על פעילות רבת שנים לקידום
. מוענק תואר עמית כבוד לפרופסור מיכאל עוזר רבין,בארץ ובעולם
 כיהן כרקטור האוניברסיטה. ממייסדי המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים,פרופסור למתמטיקה ולמדעי המחשב
. באוניברסיטת הארוורד ובאוניברסיטאות נוספות, פעל לחינוך והכשרה של תלמידי מדעי מחשב באוניברסיטה העברית בירושלים.העברית
 אלגוריתמים הסתברותיים וחישובים מבוזרים ומקבילים, תורת החישוביות, לוגיקה מתמטית:עבודתו המדעית מתמקדת במספר תחומים
 פרס: על עבודתו המדעית והישגיו החשובים זכה לפרסים בארץ ובעולם. בתחומים אלו הגיע להישגים מדעיים פורצי דרך.ושיטות הצפנה
 פרס רוטשילד,) למדע וטכנולוגיהHarvey(  פרס הארווי, פרס ישראל לחקר מדעי המחשב,) במדעי המחשבA. M. Turing Award( טיורינג
.ת.מ. פרס ויצמן למדעים מדויקים ופרס א, פרס דן דוד בממד העתיד בתחום חישובים וטלקומוניקציה,למתמטיקה
, באקדמיה האמריקאית למדעים ואמנויות,פרופ' רבין נחשב לאחד ממדעני המחשב המובילים בעולם והינו חבר באקדמיה הישראלית למדעים
. באקדמיה הצרפתית למדעים ועוד,באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית
 תוך עידוד ההשכלה הגבוהה בתחום המדעים והטכנולוגיה,על תרומתו ופעילותו הרבה בליווי וייעוץ להנהלת המכללה מעת הקמתה ועד היום
בישראל בכלל ובירושלים בפרט
מוכתר בזאת
פרופסור מיכאל עוזר רבין
עמית כבוד
ובכך מצטרף אל השורה הראשונה של עמיתי הכבוד של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

The Jerusalem College of Engineering (JCE)
Honors
Professor Michael Oser Rabin
The title of Honorary Fellow of the Jerusalem College of Engineering is hereby bestowed on Professor Michael Oser Rabin for his long-standing
promotion, innovation and invention in mathematics and computer science in institutes of higher education in Israel and abroad.
Professor Rabin holds a Ph.D. in Mathematics and is one of the founders of the Computer Science Department at the Hebrew University of
Jerusalem, where he also served as Rector. He has educated and trained students of computer science at many universities, including the
Hebrew University of Jerusalem and Harvard University.
His scientific work in the fields of Mathematical Logic, Complexity Theory, Probabilistic Algorithms, Distributed and Parallel Computation and
Encryption Methods has been groundbreaking. For his outstanding work, Professor Rabin has received numerous prizes including: the A.M.
Turing Award in Computer Science, the Israel Prize in Computer Science, the Harvey Prize in Science and Technology, the Rothschild Prize in
Mathematics, the Dan David Prize in Future Time Dimension - Computers and Telecommunications, the Weizmann prize in Exact Sciences
and the EMET Prize.
Professor Rabin is considered to be one of the world’s leading computer scientists and is a member of many leading scientific academies,
including the Israel Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, the U.S. National Academy of Sciences, the Royal
Society, and the French Academy of Sciences.
In recognition of his extensive contribution to the Jerusalem College of Engineering since its inception – accompanying and advising the
College’s management – while working to promote higher education of science and technology in Israel, particularly in Jerusalem
The Jerusalem College of Engineering (JCE)
Hereby Declares
Professor Michael Oser Rabin
Honorary Fellow of the Jerusalem College of Engineering
Professor Michael Oser Rabin thus joins the Jerusalem College of Engineering's Honorary Fellows in receiving the College’s highest honor.
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