CV PROFESIONAL
(ultima actualizare 21.01.2014)
1. Numele: Cohen
2. Prenumele: Nathan
3. Data naşterii:06.01.1947
4. Locul naşterii: Hârlău, jud. Iasi, România
6. Limbi cunoscute

-Ebraica
Română
-Franceză
-Engleză

8. Studii universitare:
Institutia

Perioada: de la (luna, anul) până la Grade/diplome
(luna anul)
Univ.Ebraica Jerusalem
10. 1967 – 07. 1971
Diploma universitară
Facultatea Matemarica – Fizică B.Sc
Statistica
Univ. Ebraică Jerusalem
10.1970 – 07.1972
Atestat de predare
Facultatea de Pedagogie
Univ. Ben Gurion, Beer Sheva, 10.1972 - 07.1980
Diploma universitară
Facultatea de informatica
Univ. Ben Gurion, Beer Sheva,
10.1980 - 07.1982
Masterat( M.A) pe profil
Facultatea de Stiintele Educatiei
management in educatie

9 Titlul stiintific: Doctor în geografie din 04. 2001, Institutul de Geografie al Academiei Române
10. Experienta profesională:
Perioada:de la (luna,
Institutia
an) până la (luna, an)
1969.1972
Univ.Ebraica
Jerusalem Depart.
Climatologie
09.1973 – 09.1995
Liceul Beer Sheva
09.1993 – 09. 1995
Ministerul
Învătământului
01.1996 – 12.2001
Centrul de stiinte
pt.tineri supradotati
03.2002 – 12. 2007
Fundatia Rashi
11. 2010 – în prezent
05. 2011 – în prezent

Univ. Ben Gurion
Centrul Ramon
Ministerul Stiintei
si Cercetării

Functia

Descrierea disciplinelor / activității

Asistent
universitar

Climatologie si meteorologie

Profesor liceu
Îndrumător
stiintific
Director

Matematica, fizică, statistică
Pregătirea pedagogica a profesorilor
începători
Pregatirea in cercetare in geologie
,mediu ,biologie
Infintarea de institutii pentru
populatiile socio –economice slabe.

Coordonator
proiecte
educative
Profesor univ
Membru în comisia oamenilor de stiintă

Proiecte stiintifice in domeniul de
cercetare
Organizarea si atestarea centrelor de
cercetare stiintifică situate în mediul
rural, departe de centre universitare
pentru si in folosul populatiei.

11. Locul de muncă actual şi functia: Univ. Ben Gurion, centrul Ramon angajat prof. univ. dr.asociat
. Vechimea neîntreruptă şi locul de munca:

Vechime neîntreruptă 35 ani dintre care 25 de ani in imvatamantul mediu si 10 ani in invatamantul
superior, în prezent activez în Ministerul Stiintei si Cercetării si în Univ. Ben Gurion Centrul Ramon
de cercetări
12. Activitate didactica: In Liceu , la Centrul de stinte "Beit Ariel " din Beer Sheva si Centrul Ramon
13. Activitatea stiintifică: Cercetare pe teren in cadrul societatii hidrologice din Israel pentru
terminarea lucrarii de doctorat "Resursle de apa si starea mediului in desertul Negev –
Israel.,coducator de lucrari de cercetare din partea studentilor si publicarea de lucrari stintifice scrise
personal si ca coautor.
14. Activitatea publicistică: Am publicat un numar de 8 lucrari personal si 11 ca coautor care au ca
subiect principal impactul activitatilor antropice asupra factorilor de mediu din desertele Negev
,Arava si Iudeea din Israel .Consecintele negative a captarii apelor Raului Iordan, in urma cresterii
populatiei si cu ea a cerintelor de apa potabila, si construirea Canalului National, asupra scaderii
nivelului Marii Moarte si surparile de teren in bazinul Marii Moarte Impactul asupra mediului si a
populatiei din Negev ca consecinta a construirii a Parcului industrial Ramat Hovav si caile de ce
trebuiesc folosite pentru a inceta infectarea aierului si a terenurilor cu gaze otrivitoare si deseuri
chimice ce uzinele din incinta parcului le produc.
15. Participări la manifestatii stiintifice :21 simpozioane nationale si internationale, 4 Congrese si
conferinte ,peste 12 sesiuni stintifice anuale ale universitatilor din Iasi , Targoviste ,Oradea ,Timisoara
,Suceava,Tel Aviv, Beer Sheva ,Irusalim ,Haifa precum si la Bruxel.
16. Asociatii profesionale: Membru in colectivul de referenti a publicatiei " Present environment and
Sustainable developpment" - universitatea Alexandru Ioan Cuza –Facultatea de geografie,Membru in
asociatia Climatologica din Israel, membru in comisia de oameni de stinta ce au misiunea de a
incuraja dezvoltarea de institutii stintifice si cercetare in regiunile periferice in Israel.
Publicatii:
Cohen,N.Resursele de apa si starea mediului in desertul Negev –Israel(Water Resources and State of
Environment in the Negev desert) Editura Universitara ,Bucuresti ,2010
COHEN ,N.CIOACA,A.(2012) The Israeli tourism in Romaia .the rol of tourism in territorial
development ,Babes – Bolyai university Cluj- Napoca,faculty of geography V.internatinal coferens
,october10,2012 Gheorghieni , Romania,proceedinys,p.18-22
Cohen,N. Particularitati in manifestarea proceselor hidromorfologice exceptionale in desetul Negev –
Israel ,in vol 5 ,nr 3 ,2011 a publicatiei: Present environment and sustainable development ,a facultatii
de geografie ,editura universitatii Alexandru Ion Cuza Iasi
COHEN,N . Canalul National din Israel( Israel water carrier) 2008 ,prezentat facultatea de geografie
,universitatea Alexandru Io Cuza ,Iasi mai 2008
COHEN,N. Contributii la evaluarea unui nou fenomen de risc geomorphologic in regiunele semi aride
– sinkholes ,publicatie in analul universitati din Cluj Napoca 2012 seria geografie
COHEN,N. Irigatile moderne pentru o gospodarire eficenta a resurselor de apa din Israel 2007
universitatea Alexandru Ion Cuza - Iasi
Cioaca,A.Cohen,N(2002),Impactul activitatilor antropice asupra starii mediului in desertul Negev
( Israel), Analele universitatii Spiru Haret ,Seria geografie in volumul nr,5,2002
Activitati obstesti : Predintele Asociatiei Originarilor din Romania in Israel
Presedintele asociatiei profesorilor din regiune de sud a israelului
Director in Compania Kivunim ce apartine orasului si primariei Beer Sheva
Atributile acestei companii: proicte si programme de cultura si eductie pentru
populate si tineret cu preturi mici.
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Cohen Nathan, Ph. D,

