רייני ,אנסון פ.
תולדות חיים )מקצועי(
חוקר בכיר  -פרופסור מן המנין לתרבוית המזרח התיכון ובלשנות שמית ,גמלאי,
באוניברסיטת תל-אביב.
עדין מלמד כפרופסור מן החוץ באוניברסיטת בר-אילן ובמכללת אורות.
פרטים אישיים  -נולד  11.01.30בדלס שבטקסס ,ארה“ב .אזרח ארה“ב וישראל .נשוי עם בן
אחד .התגייר בתל אביב .1980

חינוך
 - 1943-1946תעודת בגרות .Brown Military Academy, San Diego, CA-
סתו  - 1946מכללה Brown Military Academy, San Diego, CA-
 - 1947-1949תואר ראשון ,לימודי דת John Brown University, Siloam Springs., Ark -
 - 1951-1955תואר שני במקרא  ;1953תואר סמנארי  ;BD, 1954תואר שני בתיאולוגיה .1955
 - 1955-1956תואר ראשון בהיסטוריה בכבוד .University of California, Los Angeles -
 - 1957-1962תואר שני 1957 ,ותואר שלישי  1962בלימודי הים התיכון Brandeis -
.University, Waltham, MA
 - 1960-1961תלמיד מיוחד מטעם משרד החינוך ,באוניברסיטה העברית ,ירושלים.
 - 1962-1964תלמיד פוסט דוקטוראת באוניברסיטה העברית ,ירושלים.
עבודה מקצועית בחינוך ובתחומים נוספים.
Asst. Commandant, S. Calif. Military Academy and - 1947-1948
Brown Military Academy of the Ozarks
 - 1949-1951עובד סוציאלי .San Bernardino County Welfare Dept -
 - 1951-1952מדריך נוער .Community Center, San Bernardino, CA -
 - 1953-1954עמית הוראה .Calif. Baptist Theol. Seminary, Covina CA -
”
“
”
“
”
 - 1954-1956מרצה -
 - 1956-1957זבן ומנהל מחלקה .Fedway Stores, Pomona CA -
 - 1961-1962עוזר מחקר .Brandeis University, Waltham, MA -
מאז  1962והיום  -פרופסור מן החוץ .Institute for Holy Land Studies -
 - 1963-1966מדריך  -אוניברסיטת תל-אביב
”
“
 - 1966-1967מרצה -

 - 1967-1970מצרה בכיר עם קביעות אוניברסיטת תל-אביב
 - 1970-1981פרופסור חבר  -אוניברסיטת תל-אביב
 - 1981-1998פרופסור מן המנין  -אוניברסיטת תל-אביב.
”
“
מאז  - 1998פרופסור גמלאי -
מאז  - 1982פרופסור מן החוץ  -אוניברסיטת בר-אילן.
 - 1999-2003פרופסור מן החוץ -אוניברסיטת בן-גוריון.
“  -מכללת אורות.
”
“
- 2003-2009
מלגות ומענקים
 - 1957-1962מלגות שכר לימוד ומחייה.Brandeis University -
 - 1960-1961פרס לימודים ומחייה  -משרד החינוך ,מדינת ישראל.
 - 1976-1977מענק מחקר  ,American Council of Learned Societies -ומענק שבתון -
אוניברסיטת תל-אביב
 - 1980-1981מענקי נסיעה ואשל מטעם ”קרן למחקר השלום“ ,אוניברסיטת תל-אביב.
סתו  - 2002מענק מחקר.University of Melbourne ,
 - 2003-2004מענק מחקר .Fritz Thyssen Stiftung -

