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 קורות חייםתקציר 

 

 להורים ,ט"ט באדר תרס"כ-22.3.1909 -ב, הברית-ארצות, יורק-ניו נולד בברוקליןנתן רוזן 

- שם למד בבתיאביו והמשפחה עברה לסביבת בוסטון מת 11בהיותו בן . 1907 -גרו מרוסיה בישה

 ,1929 - בהנדסה אלקטרוכימית ב.B.Scבל את התואר י זה קבמוסד. M.I.T -ב אחר מכןלספר ו

-עמה חי עד יום מותה ב,  התחתן עם חנה בלקסנה זובש. 1932 - בפיסיקה ב.M.Scאת התואר ו

 .1939 - בודוד 1937 -ביוסף ,  שני בניםנולדולחנה ולנתן . 1987

 

ובאוניברסיטת  1932-33  בשניםMichiganרוזן כיהן כעמית מחקר באוניברסיטת ' פרופ

Princetonיותו בבה. 1933-34 שנים ב- Princetonאלברט אינשטיין'  נפגש ועבד עם פרופ. 

 ושם המשיך במחקר במשך שנתיים Princeton - עבר למכון ללימודים מתקדמים בכך-אחר

 עבד באוניברסיטת קייב באוקראינה כפרופסור 1936-38 שניםב . כעוזרו של פרופסור אינשטיין

 כיהן כפרופסור 1940-41 בשנת הלימודים . כחוקרM.I.T - ב1938-40 שניםאורטית וביקה תלפיסי

 University of North - עבר ל ומשםNorth Carolina - שבBlack Mountain College -עוזר ב

Carolinaבשנה זו קיבל משרה , 1952עד שנת מלא חבר ופרופסור -פרופסור, עוזר- בתור פרופסור

 .ופסור לפיסיקהבטכניון כפר

 

בטכניון השתתף בפיתוח הפיסיקה כראש המדור לפיסיקה .  עלה ארצה עם משפחתו1953בשנת 

 שניםראש המחלקה לפיסיקה ב, 1955-57 שניםדיקן הפקולטה למדעים ב, 1953-55 שניםב

 העניק סנאט הטכניון לרוזן את 1977 -  ב.1961-62 שניםודיקן הפקולטה לפיסיקה ב, 1960-61

 .התואר פרופסור מחקר

 

הספר ללימודי מוסמכים -תפקידיו מחוץ למסגרת הפקולטה לפיסיקה היו השתתפות בפיתוח בית

וראשות המדור למדעי הגרעין , 1963-66 - ו1957-59 שניםבטכניון כדיקן לימודי מוסמכים ב

) גוריון-עכשיו אוניברסיטת בן(תוח אוניברסיטת הנגב י עזר בפ1969-71בשנים . 1958-59 שניםב

 .שבע כנציג הטכניון וכדיקן הפקולטה למדעי הטכנולוגיה-בבאר

 

 שנים סגן הנשיא של האגודה בכ הישראלית לפיסיקה וכיהן השתתף ביסוד האגודה 1953 -ב

, ית למדעיםהיה חבר האקדמיה הלאומית הישראלרוזן ' פרופ. 1955-57 שניםנשיאה בכ ו1953-55

וחבר באגודה , עמית באגודה הפיסיקלית האמריקאית ובאגודה האמריקאית לקידום המדע

ועדה הבינלאומית ליחסות כללית ו היה חבר ב1955החל משנה . האמריקאית של מורים לפיסיקה

 נבחר כיושב ראש 1974 -אביב ב-ובכנס הבינלאומי שהתקיים באוניברסיטת תל, וגרביטציה

 .א האגודה הבינלאומית ליחסות כללית וגרביטציההועדה וכנשי



 

 ,יצמן למחקרים במדעים מדויקים הוענק לו פרס ו1968 -ב

 , מיכאל לנדאוש" פרס מחקר ע1975 -ב

   .גוריון-ר כבוד של אוניברסיטת בן" תואר ד1980 -וב

 

  בתורת היחסות, של המכניקה הקוונטית ומבנה המולקולותיקה היו בתחומי בפיסמחקריו

 . עיקר פעילותו היה בתורת הגרביטציה ובקוסמולוגיהבזמנים מאוחרים יותר. ובתורת השדות

 

לעסוק במחקר עד יומו האחרון המשיך הוא .  ו"ה בכסלו תשנ" כ– 19.12.95 -רוזן נפטר ב' פרופ

 .בפיסיקהולפרסם מאמרים 


