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ותפקיד חברתי של נשים בעדה הדרוזית“ Æבתוך∫ רחל הרץ≠
לזרוביץ ויזהר אופלטקה ©עורכים® Æמגדר ואתניות בהשכלה
גבוהה בישראל Æחיפה∫ פרדס Æעמ Æ±∂∂≠±¥π
וינר≠לוי¨ נעמי ©∂∞∞≤®” Æהשכלה גבוהה כמפגש עם דעת¨ חברה
ותרבות∫ תמורות בזהותן של נשים דרוזיות חלוצות ברכישת
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העבודה בישראל“¨ ח‘ עראר וק‘ חאג‘ יחיא ©עורכים®¨ האקדמאים
וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל∫ סוגיות ודילמות Æתל≠
אביב∫ רמות¨ עמ‘ ∑Æ∑≤≠≠¥
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ירושלים∫ מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד Æעמ‘
Æ≤∂¥≠≤∏π
מוסטפא¨ מוהנד ©∑∞∞≤®” Æתמורות בהשכלה הגבוהה בקרב
המיעוט הערבי בישראל בעשור האחרון“¨ ח‘ עראר וק‘ חאג‘
יחיא ©עורכים®¨ האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים
בישראל∫ סוגיות ודילמות Æתל≠אביב∫ רמות¨ עמ‘ ≥Æ¥∂≠≠±
מוסטפא¨ מוהנד ועראר¨ ח‘אלד ©∞” Æ®≤∞±נגישות של מיעוטים
להשכלה גבוהה∫ המקרה של החברה הערבית בישראל“Æ
בתוך∫ ראסם חמאיסי ©עורך® Æספר החברה הערבית בישראל∫
אוכלוסייה¨ חברה¨ כלכלה Æירושלים∫ מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ
המאוחד Æעמ‘ Æ≤≤∂≠≤∞¥
עליאן¨ ס Æותורן¨ ז Æ®≤∞∞∂© Æממד הזמן בהתנסות המעשית∫
תפיסות סטודנטים את יעילותן של שתי דרכי התנסות Æדפים¨
Æ±π∑≠≤≤π
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