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  .תורוא תללכמבו ןליא-רב תטיסרבינואב ץוחה ןמ רוספורפכ דמלמ ןידע
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ךוניח

.Brown Military Academy, San Diego, CA- תורגב תדועת - 1943-1946
Brown Military Academy, San Diego, CA- הללכמ - 1946 ותס

John Brown University, Siloam Springs., Ark - תד ידומיל ,ןושאר ראות - 1947-1949
.1955 היגולואיתב ינש ראות ;BD, 1954 יראנמס ראות ;1953 ארקמב ינש ראות - 1951-1955
.University of California, Los Angeles - דובכב הירוטסיהב ןושאר ראות - 1955-1956
 Brandeis - ןוכיתה םיה ידומילב 1962 ישילש ראותו 1957 ,ינש ראות - 1957-1962

University, Waltham, MA.
.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואב ,ךוניחה דרשמ םעטמ דחוימ דימלת - 1960-1961
.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואב תארוטקוד טסופ דימלת - 1962-1964

.םיפסונ םימוחתבו ךוניחב תיעוצקמ הדובע

1947-1948 - Asst. Commandant, S. Calif. Military Academy and 
   Brown Military Academy of the Ozarks

.San Bernardino County Welfare Dept - ילאיצוס דבוע - 1949-1951
.Community Center, San Bernardino, CA - רעונ ךירדמ - 1951-1952
.Calif. Baptist Theol. Seminary, Covina CA - הארוה תימע - 1953-1954
”         “           ”             “                ”                    - הצרמ - 1954-1956
.Fedway Stores, Pomona CA - הקלחמ להנמו ןבז - 1956-1957
.Brandeis University, Waltham, MA - רקחמ רזוע - 1961-1962

.Institute for Holy Land Studies - ץוחה ןמ רוספורפ - םויהו 1962 זאמ
ביבא-לת תטיסרבינוא - ךירדמ - 1963-1966
”                  “            - הצרמ - 1966-1967



ביבא-לת תטיסרבינוא תועיבק םע ריכב הרצמ - 1967-1970
ביבא-לת תטיסרבינוא - רבח רוספורפ - 1970-1981
.ביבא-לת תטיסרבינוא - ןינמה ןמ רוספורפ - 1981-1998

”                   “                  - יאלמג רוספורפ - 1998 זאמ
.ןליא-רב תטיסרבינוא - ץוחה ןמ רוספורפ - 1982 זאמ

.ןוירוג-ןב תטיסרבינוא -ץוחה ןמ רוספורפ - 1999-2003
.תורוא תללכמ -  “       ”         “        - 2003-2009

םיקנעמו תוגלמ

.Brandeis University -הייחמו דומיל רכש תוגלמ - 1957-1962
.לארשי תנידמ ,ךוניחה דרשמ - הייחמו םידומיל סרפ - 1960-1961
- ןותבש קנעמו ,American Council of Learned Societies - רקחמ קנעמ - 1976-1977

     ביבא-לת תטיסרבינוא            
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,“םולשה רקחמל ןרק” םעטמ לשאו העיסנ יקנעמ - 1980-1981

.University of Melbourne ,רקחמ קנעמ - 2002 ותס
.Fritz Thyssen Stiftung - רקחמ קנעמ - 2003-2004


