
הברונית אריאן דה רוטשילד
וגדלה באמריקה הלטינית  נולדה בסן–סלוודור  הברונית אריאן דה רוטשילד, אזרחית צרפת, 

ובאפריקה. הברונית דוברת באופן שוטף צרפתית, אנגלית, ספרדית, גרמנית ואיטלקית.

במינהל  מוסמך  תואר  בעלת  והינה  במסחר,  ראשון  לתואר  לימודיה  את  בפריס  סיימה  היא 

עסקים מטעם אוניברסיטת Pace בניו יורק.

הברונית אריאן דה רוטשילד רכשה ניסיון עשיר בתחום המימון והבנקאות במהלך 20 השנים 

Société Générale–האחרונות. היא החלה את הקריירה שלה כסוחרת במטבע חוץ ובמתכות ב

ופיתחה   ,AIG האמריקנית  הביטוח  לחברת  הצטרפה  מכן  לאחר  ובניו–יורק.  באוסטרליה 

בהצלחה, ממקום מושבה בפריס, את פעילות החברה באירופה. 

הברונית אריאן דה רוטשילד מכהנת כיום במספר משרות ניהוליות במסגרת קבוצת אדמונד 

דה רוטשילד, ובהן:

Banque Privée Edmond de Rothschild, Holding Edmond de Rothschild, Holding Benjamin & Edmond de Rothschild Pregny, La 
Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, La Compagnie Financière Saint-Honoré, Siaci Saint-Honoré and Barons & 
Baronne Associés.

היא משמשת גם כיושבת הראש של BeCitizen, חברת ייעוץ חדשנית המתמחה באפיקי השקעה מורכבים ובניהול כספים עבור הסקטור העוסק 

בהגנת הסביבה. 

בנוסף, הברונית מקדישה זמן רב לפיתוח רשת הקרנות הפילנתרופיות של משפחת רוטשילד בשוויץ, צרפת, ספרד, ישראל, ארה"ב, הודו ודרום 

ולמעורבות  ושל הברונית עצמה לחינוך  אפריקה. לקרנות אדמונד דה רוטשילד תפקיד משמעותי בהמחשת המחויבות של משפחת רוטשילד 

חברתית בתחומי האמנויות, יזמות חברתית, מחקר רפואי, איכות הסביבה, ודיאלוג בין–תרבותי.

 הברונית מתגוררת בג'נבה, שוויץ, עם בעלה הברון בנג'מין דה רוטשילד וארבע בנותיהם.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לברונית אריאן דה רוטשילד
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על פעילותה הפילנתרופית ועל החשיבות שהיא מעניקה לתחומי החינוך, המחקר וההשכלה הגבוהה; על הקרנות יוצאות 
הדופן שלה אשר מסייעות ליצירת דו–שיח ושיתוף פעולה בין אנשים מתרבויות ודתות שונות על בסיס של פלורליזם וקבלת האחר, 
עקרונות אותם גם אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה; על ידידותה העמוקה למדינת ישראל ועל תמיכתה הרבה במערכת ההשכלה 

הגבוהה בישראל בכלל ובאוניברסיטת חיפה בפרט; על תרומתה לפעילות המחקרית של מכון רוטשילד קיסריה, שמעמידה את 
אוניברסיטת חיפה בחזית המחקר בתחום מדעי המחשב, ועל הסיוע הנדיב שהיא מעניקה לאוניברסיטת חיפה במאמציה להשיב 

לישראל את מיטב החוקרים הצעירים.

ניתן בחיפה, ישראל
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