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ביאדסי ,רסמי .)1976( .ההדגש הלאומי בתוכניות הלימודים לספרות הערבית
בביה"ס התיכון-הערבי בישראל .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי
הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
ביאעה ,נימר .)1982( .חרדה מתימטית בקרב תלמידים ערביים .עבודת גמר לקבלת
תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
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בכר ,אילנה .)2004( .הקשר בין משתני הרקע של התלמיד ועמדותיו ביחס
למקצוע המדעים לבין ההישגים ואיכות הביצוע במבחן הישגים במדעים
וטכנולוגיה .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
תל-אביב.
2010-1990
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בן שחר ,ניצן ( .)2006הבדלים מגדריים במבחני משכל לאורך גילאים ובמגזרי
אוכלוסיה שונים .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
בשארה ,סאאיד חוסיין ( .)1997קשרים בין מבנה הארגון היישובי לבין מבנה
החינוך בגיל הרך במגזר הערבי .רמת גן :אוניברסיטת בר-אילן (תואר
שני).

גאוי ,עולא .)2005( .הקשר בין מובנות דיבור וקבלה חברתית של תלמידים לקויי
שמיעה המשולבים באופן פרטני ובאופן קבוצתי בבתי ספר רגילים.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

גוטי ,עלי .)2001( .תרומת הצוות המוביל בבית הספר חסן ערפה ביפו לפיתוח
אוטונומיה פדגוגית :לקראת המעבר לניהול עצמי .עבודת גמר לקבלת
תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
ג'יוסי ,איימן .)2001( .תפקיד הוראות מורפולוגיות בהבנת מילים מורכבות בקרב
לומדי אנגלית כשפה זרה .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

גרה ,מוחמד .)1995( .השוואה בין הצלחת תלמידים בפתרון בעיות בכימיה ע"י
שמוש בפתרון כמותי לעומת הצלחתם בפתרון בעיות דומות ע"י שמוש
בשיקולים איכותיים .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

دراسات  -المركز العربي للحقوق والسياسات

ג'רוס-עבסאוי ,ג'יזל .)1999( .יחסים בין הורים למתבגרים כפונקציה של תרבות
וערכים .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
גרייב ,יוסף .)1981( .באיזו מידה משפיעים ספרי הלימוד על הישגי התלמידים
בביה"ס היסודיים במגזר הערבי? .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך
לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
דאו ,סוהה .)2007( .הבדלים בחשיפה-עצמית בין ראיון של פנים-אל-פנים לבין
ראיון מקוון באינטראקציה עם תרבות ומגדר .עבודת גמר לקבלת תואר
מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
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דלאשה-ח'טיב ,רים .)2007( .ההשפעה של אימון פונולוגי ואימון מורפולוגי בגיל
הגן על הקריאה בכיתה א'  -המקרה של השפה הערבית .עבודת גמר
לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

דעאס-אברהים עלי ,אבתסאם .)2010( .השוואה בין דורית בהבדלים בין המינים
בבדידות ,באוטונומיה ובמידת הקבלה ,בקרב מתבגרים במגזר הערבי,
והקשר בין משתני האוטונומיה ומידת הקבלה לבין תחושת בדידות
בהתבגרות .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת
חיפה.
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היאגנה ,סנא ( .)2010עמדות מורי החינוך הרגיל במגזר הערבי כלפי השילוב
ותפיסת המסוגלות העצמית שלהם בעבודה עם תלמידים משולבים .בית
ברל :מכללת בית ברל( .תואר שני).

זבאנה-מנסור ,הדיל .)2006( .הקשר בין סגנונות התמודדות לבין תחושת הסתגלות
בקרב מתבגרים באוכלוסייה הערבית .תל-אביב :אוניברסיטת תל-אביב
(תואר שני).

זהר ורחמון ,נרימאן .)2004( .מיומנויות בסיסיות בתהליך הקריאה בשפה הערבית
בקרב קוראים דיסלקטיים ונורמליים .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר
שני).

זועבי ,מחמוד ( .)1992הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם
של המורים ותפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל .חיפה:
אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
זידאן ,סלים .)1982( .ייצוג פנימי צורני ואבסטרקטי של מספרים בקרב תלמידים
ערביים .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
זינה ,סמאהר .)1999( .השוואת חשיפה-עצמית בקבוצה ייעוצית בקרב תלמידים
מתבגרים יהודים וערבים .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
חאג יחיא ,שדיא .)2010( .תפיסות אפיסטמולוגיות והעדפות למידה בסביבות
אינטרנטיות וקשריהן למכוונות עצמית הישגים בלימודים ומגדר אצל
תלמידי כיתה ז' מהמגזר הערבי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי
הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

חאג' עבד ,נסרין .)2010( .שילוב התקשוב בתהליכי הוראה ולמידה  -התקשוב
במגזר הערבי  -חקר מקרה .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי
הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
חאג' עלי ,מחמד ( .)1985תכנית מט"ל כחידוש במערכת החינוך במגזר הערבי .רמת
גן :אוניברסיטת בר אילן (תואר שני).

חאג'-יחיא ,הימאת ( .)1994שאיפות השכלתיות ותעסוקתיות של תלמידי בית-ספר
תיכון ערבים ויהודים .ירושלים :האוניברסיטה העברית( .תואר שני).
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חאתם ,עבד .)2009( .תפיסות הערכה של מורים ותלמידים וזיקתם להקשרי לימוד
וחברה .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-
אביב.
חביב אללה ,הנא .)2007( .השפעת קידום סכמת החשיבה ההסתברותית על
התמודדות תלמידים בכיתה ט' עם שאלות בתורשה הדורשות התייחסות
הסתברותית .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
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תל-אביב.

חג' יחיא ,איחסאן .)2009( .דימוי המושג משושה בקרב תלמידי כיתה א' וכיתה ב'.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
חג' יחיא ,אריג' .)2001( .כללים אינטואיטיביים ,המקרה של אחוזים .עבודת גמר
לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

חג'אזי ,חאלד .)2003( .צדק ארגוני במינוי בעלי תפקידים ועמדות מורים כלפי
העבודה :השוואה בין המגזר היהודי לבין המגזר הערבי .עבודת גמר
לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
חג'-יחיא ,חכים .)1999( .תפיסת צוות הניהול ויישומו בקרב מנהלי בתי-ספר
במגזר הערבי והיהודי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.
חגלה ,פאתנה .)2007( .תקשוב בתי ספר יסודיים במגזר הערבי .עבודת גמר לקבלת
תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

חדאד-שחאדה ,שרה .)2008( .אסטרטגיות עיבוד מלים כתובות אצל קוראים
חירשים דוברי ערבית .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך.
אוניברסיטת חיפה.

دراسات  -المركز العربي للحقوق والسياسات

חדיד ,סאוסן אבן-רכן ( .)2006טיפוח חשיבה בלמידה מוטורית :שילוב אסטרטגיות
למידה במערך ההנחיות בשיעורים לחינוך גופני .עבודת גמר לתואר
מוסמך .אוניברסיטת חיפה.
ח'ורי ,אליאס .)1981( .הוראת עברית בבתי-ספר ערביים בשיטה אורקולית .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

חורי ,ג'אקלין ( .)2009הקשר בין מאפיינים נתפסים של מערכת החינוך לבין
מטרות הישג בקרב תלמידים ערבים ויהודים .חיפה :אוניברסיטת חיפה
(תואר שני).
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חזן ,האלה .)1979( .פיתוח תוכנית להוראת ראשית הקריאה בשפה הערבית .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

ח'טיב ,נמר .)1984( .מקורות הפחד בספור הערבי והשפעותיו על הילד (הע'ול
בספור הערבי) .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת
חיפה.

ח'טיב-אבו ליל ,עולא .)2011( .הקשר בין שטף קריאה קולית להבנת הנקרא בשפה
הערבית והעברית בקרב קוראי ערבית כשפת אם ( )1Lועברית כשפת
אם ( .)1Lעבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
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חטיב-סמארה ,נבילה .)2004( .הערכת מורים את מאפייניהם של תלמידים עם
ליקויי למידה במגזר הערבי בהשוואה להערכת התלמידים את עצמם
בממדים קוהרנטיות ,בדידות ומצב רוח .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך
למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

חילף ,נאדר .)2007( .זמן תגובה לזיהוי גבהים במשולשים .עבודת גמר לקבלת
תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
ח'ליל ,עבד אלרחמאן ( .)2005הקשר בין פתרון בעיות מילוליות מחיי היומיום
ופתרון תרגילים בנושא השברים .עבודת גמר לתואר מוסמך .אוניברסיטת
חיפה.

חמוד ,אחמד .)2006( .תפיסת מערכת הניקוד הסופי של הערבית הספרותית על
ידי דוברים ילידיים .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

חמודה ,יוסף .)2006( .ציפיות ושאיפות מהמעבר לניהול עצמי ביישוב ערבי
ישראלי סיכויים וסיכונים .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

חמיסה ,חלא .)1996( .המשוב הבית-ספרי  -דרכי הערכה לבדיקת הישגים של
תלמידים במגזר הערבי  -מציאות ושינוי .עבודת גמר לקבלת תואר
מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

חריב ,מנאל .)2005( .הקשר בין האדרה עצמית והתעלות עצמית ,הנגזרים מהתרבות
הלאומית של פרט ,לבין למידה ארגונית :השוואה בין ערבים ויהודים.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

טהא ,מוטקל .)1990( .מידת ההלימה שבין ההפעלה (הוראה ולמידה) לבין המטרות
המוצהרות של תכנית הלימודים בהוראת העברית כשפה שנייה בבית-
הספר הערבי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
תל-אביב.

טרביה ,חמד ( .)1999שחיקת המורה הערבי בישראל כפעל יוצא של תפיסת
המסוגלות העצמית שלו והאקלים הבית-ספרי .חיפה :אוניברסיטת חיפה
(תואר שלישי).
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יונס ,מוחמד .)1992( .בתי ספר קהילתיים במגזר הערבי  -מחקר הערכה .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי החברה והרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

יונס ,נאדרה .)2010( .הבנת מושג האויב ודימוי האויב כפונקציה של גיל ושל
השתייכות לאומית אצל ילדים ומתבגרים צעירים ישראליים .עבודת גמר
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יונס-עתאמנה ,סוהא .)2009( .ניצני אוריינות של ילדים במגזר הערבי :הקשר בין
אמונות האימהות והישגי ילדיהן .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי
הרוח.אוניברסיטת תל-אביב.
יחיא ,ניהאיה .)1995( .היחסים במשפחה הערבית כלפי הילד המחונן .עבודת גמר
לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
כריני ,ראניה ( .)2004יועצים חונכים ערביים יהודים בישראל .חיפה :אוניברסיטת
חיפה (תואר שני).

לוי ,אהרונה ( .)2008תפיסת בית הספר על ידי התלמידים ,רקע חברתי-כלכלי
ודמוגראפי ומרכיבי סיכון לנשירה :השוואה בין תלמידים יהודים וערבים
בישראל .רמת גן :אוניברסיטת באר אילן (תואר שני).
מארון ,לטיפה ( .)2001השפעת נשואי קרובים על לקויים בקריאה באוכלוסיה
הערבית .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
מוחמד עבאס ( .)1999הנשירה בעיר נצרת :ממדים וגורמים .עבודת גמר לתואר
מוסמך .אוניברסיטת חיפה.
מוסטפה-קאסם ,פותנה .)1999( .השפעת מידת הדתיות על עמדות כלפי אנשים
נכים בקרב בני נוער ערבי ויהודי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך
למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
دراسات  -المركز العربي للحقوق والسياسات

מועד ,כמאל .)2008( .התפתחות החינוך הערבי הכפרי בפלסטין בתקופת המנדט
 :1920-1948הכפרים עראבה ,סכנין ודיר-חנא כ "חקר מקרה" .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
מועלם ,ראפת .)2006( .קווים דומים וקווים שונים בתפיסת הניהול של מנהלים
שעברו לניהול עצמי לבין אלה הפועלים על פי הניהול המסורתי ,בבתי
ספר במגזר הערבי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

מזאוי ,אנדרי ( .)1996מבנה השוויון בהזדמנויות חינוכיות במערכת החינוך הערבית
במדינת ישראל .ת"א :אוניברסיטת ת"א( .תואר שלישי).

62

מחאג'נה ,וג'דאן .)2008( .העדפות התלמידים במגזר הערבי כלפי שילוב האינטרנט
לצורכי לימוד .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
תל-אביב.
2010-1990

التربيــة والتعليـــم

מחאג'נה ,סלאח .)1993( .בחינות הבגרות בע"פ באנגלית ומידת התאמתן לנבחנים
מקבוצות אתניות שונות בסקטור הערבי .עבודת גמר לקבלת תואר
מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

מחאמיד ,האשם .)1981( .אוטוסטיואטיפ והיטרוסטירואטיפ של יהודים וערבים
בתנאי מגע שונים .עבודת גמרל קבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

מחאמיד ,מנאל .)2009( .תרומת השימוש בסימולציה לקידום תלמידים שנמצאים
ברמות קוגניטיביות שונות .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי
הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

מחאמיד ,עבד אלבאסט ( .)2009שילוב תלמידים מהגרים פלסטיניים בבתי ספר
ערביים ישראליים .קרית טבעון :מכללת אורנים (תואר שני).
מחאמיד ,עולא .)2008( .גורמים המשפיעים על אוריינטציית העתיד בקרב מתבגרים
ערבים בהשוואה למתבגרים יהודים .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך
למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

מלכה ,הלה ( .)2007תפיסות צדק חלקתי ופרוצדוראלי ביחס למשאבים שונים
בקרב מורים יהודים וערביים בישראל והשפעתן על עמדות כלפי
העבודה .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
מנצור ,מיסלון סעיד ( .)1999תהליכי זיהוי מלים ותהליכים קוגניטיביים בסיסיים
בקרב לקוי קריאה באוכלוסיה הערבית .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר
שני).
מסאלחה ,מחמוד .)1979( .פתוח החשיבה היצירתית של תלמידים ערבים באמצעות
התערבות חינוכית .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת
חיפה.
נאטור ,רימא ( .)2003דילמות מוסריות של מדריכי מורים במגזר הערבי ודרכי
ההתמודדות עמן .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
נאסר ,רבאב .)2007( .הקשר שבין תפיסת המושג קשר כימי לבין רמת החשיבה
הקוגניטיבית .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
תל-אביב.
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נסיר ,חולוד .)2005( .הקשר בין הכרות אישית עם אדם חריג ,מגדר והשכלת הורים
לבין העמדות כלפי חריגים בחברה בקרב מתבגרים ערבים בצפון הארץ.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

נסרה-בשארה ,פאתנה ( .)2007הקשר בין אבטלת האב למסגלות עצמית וחרדת
בחינות בקרב מתבגרים ערבים בישראל .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר
שני).
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סאלח ,נג'את .)2005( .התנהגויות מורה לשפה המקדמות בהירות בהוראה בבית
ספר יסודי  -חקר מקרה .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.
סבאח ,אחלאם ( .)2009החינוך הערבי לגיל הרך :גני ילדים מטעם התנועה
האסלאמית בישראל :בין התערבות דתית-תנועתית לבין שליטה ממסדית-
ממשלתית .ירושלים :האוניברסיטה העברית (תואר שני).
סירפי ,יאסמין .)1997( .דימוי ההורה הטוב בעיני מתבגרים ערבים והוריהם
בכפר ובעיר .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי החברה והרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

סלאמה – מטר ,עביר ( .)2001ידע והתעניינות תעסוקתית ומוטיבציה לעבודה בקרב
בעלי פיגור שכלי המבקרים בבתי -ספר לחנוך מיחד במגזר הערבי.
חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).

סלימאן ,ח'טיב ( .)1998השפעת הבדלים בין – תרבותיים על סגנונות מנהיגות של
מנהלי בתי – הספר במגזר הדרוזי ובמגזר היהודי .חיפה :אוניברסיטת
חיפה (תואר שני).

סמאהר ,זינה ( .)1999השוואת חשיפה – עצמית בקבוצה יעוצית בקרב תלמידים
מתבגרים יהודים ערביים .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
دراسات  -المركز العربي للحقوق والسياسات

סמור ,רנא .)2008( .שגיאות כתיב בערבית ואנגלית בקרב תלמידים תקינים
ודיסלקטים דוברי ערבית .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך.
אוניברסיטת חיפה.
סמעאן ,הדיל ( .)2010מעורבות היועץ בחברה הערבית במניעת תהליכי הנשירה
של תלמידים  :איתור ,מניעה והתמודדות .קרית טבעון :מכללת אורנים
(תואר שני).
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סעדה ,נביל .)2000( .הקשר בין תמיכת מוטב ציונית ואווירת לימודים במשפחה
לבין הישגים לימודיים :מבחן המשפחה באוכלוסייה הערבית .חיפה:
אוניברסיטת חיפה (תואר שני).

ספייה ,ערפאת .)2002( .תפיסות תלמידים בכיתה ה' במגזר הערבי את המושגים
למידה ,מורה ותלמיד .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.
סרוג'י-מזאוי ,חנאן .)2003( .ציפיות ועמדות של הורים ומורים בחינוך המיוחד
במגזר הערבי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
תל-אביב.
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סרור ,פאדי .)2005( .המעמד הלקסיקאלי של המורפמות הבסיסיות המרכיבות את
הפעלים בשפה הערבית ,בקרב קוראים תקינים ולקויים .עבודת גמר
לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
סרחאן ,חסן .)2007( .תלת-לשוניות בקרב תלמידי כיתה ט' דוברי ערבית בישראל,
הכרות עם פתגמים .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.
סרסור ,מרואה .)2005( .השפעת האורתוגראפיה הערבית על הפקת תנועת וטעם
בשפה ערבית ספרותית על ידי תלמידים לקויי שמיעה דוברי ערבית.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

עאבד ,עולא ( .)2007תפיסות מורים ומורי מורים לגבי יעילות של השתלמויות
מקצועיות למורים למתמטיקה .עבודת גמר לתואר מוסמך .אוניברסיטת
חיפה.
עאזם-גזאלין ,אומימה .)1999( .דפוסי הערכה כיתתיים בחטיבת הביניים .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

עבאס ,אחלאם .)2009( .הכלל האינטואיטיבי "שטח גדול יותר ,היקף גדול יותר":
השפעת הגדלת השטח על אחוז שיפוטים ועל זמן תגובה נשאלים לגבי
ההיקף .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-
אביב.
עבאס ,מחמד אחמד ( .)1999הנשירה בעיר נצרת .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר
שני).

עבאס ,עבאס ( .)2004הזכויות הקולקטיביות בתחום החינוך של המיעוט הפלסטיני
במדינת ישראל .ירושלים :האוניברסיטה העברית (תואר שני).
עבד אלקאדר ,ימאמה .)2006( .תפיסת המושג "בעל חיים" בקרב ילדים דוברי
ערבית .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-
אביב.

עבד אלרחים ,יונס .)1995( .תפיסת מושג החיים בקרב תלמידים ערבים ישראלים
מהעיר ומהכפר .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.
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עבד ,מחמד מנאע ( .)1977דפוסי התמודדות אצל מתבגרים ומתבגרות ערביות.
עבודת גמר לתואר מוסמך .אוניברסיטת חיפה.
עבד ,מנאל .)1977( .דפוסי התמודדות אצל מתבגרים ומתבגרות ערבים .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
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עבדולראזק ,יאסמינה .)****( .סטריאוטיפ היהודי בעיניים של הפלסטינים משלושה
אזורים שונים ומחמש רמות גיל .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי
הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.
עואד ,אליאס ( .)1980המושג העצמי אצל מתבגרים ערבים בישראל .עבודת גמר
לתואר מוסמך .אוניברסיטת חיפה.

עואד ,יסמין שלהוב ( .)2001המרכיבים המורפולוגיים בזיהוי ויזואלי של מילה
בשפה הערבית .עבודת גמר לתואר מוסמך .אוניברסיטת חיפה.
עואדיה ,אימאן ( .)2005צמיחה מקצועית ושינוי בחייהם של מורים :סיפורי חייהם
של מורים מובילים .עבודת גמר לתואר מוסמך .אוניברסיטת חיפה.
עואדיה ,ענאיה ( .)2007התפתחות בית ספר פרטי ייחודי במגזר הערבי והתפתחות
אישית מקצועית של הצוות שלו .עבודת גמר לתואר מוסמך .אוניברסיטת
חיפה.
עואד-שלהוב ,יסמין .)2001( .המרכיבים המורפולוגיים בזיהוי ויזואלי של מילה
בשפה הערבית .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת
חיפה.
עיאדאת ,סלאח .)2011( .מעורבות ילדי בית ספר יסודי בהצקה כפונקציה של
ענישה פיזית בבית :המקרה הבדווי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך
לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

دراسات  -المركز العربي للحقوق والسياسات

עיסא ,אינאס .)2007( .מידול ההישגים במדעים במבחן  TIMSS-Rשל כיתות ח'
בישראל  -האפקטים של מאפייני הרקע והמאפיינים הפסיכו-חברתיים
של התלמיד .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
תל-אביב.

עיראקי ,ג'האד .)1990( .קריאה בפני ילדי גן חובה דוברי ערבית לעומת פעולות
העשרה אלטרנטיביות כדרך לשיפור הבנת הנקרא ומיומנויות לשון.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

עיראקי ,עביר .)2007( .השפעת אוריינות בשפת אם (ערבית) על אוריינות בשפה
זרה (אנגלית) בקרב תלמידים ערבים .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך
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למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

עיראקי ,פותון ( .)2007תרבות השילוב " :"inclusion cultureעמדות מורים
במגזר הערבי כלפי שילוב תלמידים בעלי סוגי חריגויות שונים ותחושת
מסוגלות להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה לסגנונות הקיום ,סוג
המוסד ((חט"ב/תיכון)) וסוג בית הספר ((משלב/לא משלב)) .רמת גן:
אוניברסיטת באר אילן (תואר שני).
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עמאשה ,מרסל .)2005( .מאפייני תלמיד וסביבה לימודית כמנבאי הישגים
במתמטיקה .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת
תל-אביב.
עפאן ,עבד אלרחמאן .)2008( .שימוש אינטואיטיבי מוטעה בכלל "יותר מ ,A-יותר
מ "B-בהשוואות ובפתרון תרגילי חשבון במספרים עשרוניים .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

עראקי ,ג'האד ( .)1990קריאה בפני ילדי גן חובה דוברי ערבית לעמת פעילות
העשרה אלטרנטיבית כדרך לשיפור הבנת הנקרא ומימניות לשון .חיפה:
אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
ערפאת ,אדיבה .)1990( .הומור ומרכיבי אישיות (אצל סמינריסטים ערבים) .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

פראג' ,האני ( .)1996שחיקת מנהלי בתי – ספר ערביים כפעל יוצא של זהותם
המקצועית ושל תפיסת היחסים הבין – אישיים בינם לבין מוריהם .חיפה:
אוניברסיטת חיפה (תואר שני).

פראג' ,האני .)1996( .שחיקת מנהלי בתי-ספר ערביים כפועל יוצא של זהותם
המקצועית ושל תפיסת היחסים הבין-אישיים בינם לבין מוריהם .עבודת
גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

פרח ,פאתן .)2002( .יחסי הורה-ילד ותפקיד רגשי-חברתי של מתבגרים ערבים.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

קציר ,יעל ( .)2007מאפיינים תרבותיים ולשוניים של דמות ’המורה הטוב’
בשיח הכתוב בעברית בקרב סטודנטים להוראה ערבים ויהודים בשנת
הראשונה .ת"א :מכללת לוינסקי לחינוך.
רוזנברג ,ענת ( .)1985התפתחות מערכת החינוך לערבים במדינת ישראל .חיפה:
אוניברסיטת חיפה( .תואר שני).

רוזנולד ,מלכה ( .)2003הקשר בין משתנים אישיותיים לבין הישגים לימודיים:
במסגרת חינוכית רב-גילית (חטיבה צעירה) ומסגרת חד-גילית,
באוכלוסייה דוברת ערבית .רמת גן :אוניברסיטת בר-אילן (תואר
שלישי).

الجزء األول

67

ריאן ,סלואה .)2009( .דפוסי השימוש הפדגוגיים באינטרנט בקרב מורים בהוראת
המדעים בחט"ב .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח.
אוניברסיטת תל-אביב.

רסלאן ,עאידה .)2010( .מאפייני שימוש מורים באינטרנט לצורכי הוראה בכיתתם
בבית ספר תיכון מקיף במגזר הערבי .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך

2010-1990

التربيــة والتعليـــم

למדעי הרוח .אוניברסיטת תל-אביב.

שאהין ,רג'אא .)2009( .קולות שליחות ומוסר בסיפורי מורים במגזר ערבי בישראל.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

שחאדה ,תהאני .)2010( .איכות חיים ,קשרי חברות ופעילות פנאי בקרב בוגרים
בעלי לקויות אינטלקטואליות בחברה הערבית .עבודת גמר לקבלת תואר
מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
שחברי ,אמין .)1980( .הדימוי העצמי המקצועי של המורה הערבי  -חקר דימוי
עצמי מקצועי של המורה הערבי בביה"ס היסודי בישראל .עבודת גמר
לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
שי ,ציונה ( .)2001מטרות החינוך המוסיקלי במגזר הערבי בישראל על פי ההשקפות
של מוסיקאים ערביים .רמת גן -אוניברסיטת בר-אילן (תואר שני).
שיבל ,סוהא .)2008( .השפעת מאפייני האורתוגרפיה הערבית כשפת אם על
התפתחות רכישת הקריאה בערבית בבתי ספר דו-לישוניים .עבודת גמר
לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

שיתי ,עאליה .)1996( .השוואת הערכים המועברים באמצעות המקראות להוראת
הספרות הערבית לכיתות ז' בלבנון ,סוריה ,מצרים ,ירדן ,הגדה המערבית
וישראל .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לחינוך .אוניברסיטת חיפה.
دراسات  -المركز العربي للحقوق والسياسات

שלבי ,מג'ד .)2011( .המעורבות של תהליכי עיבוד "מטה-מעלה" ו" -מעלה-מטה"
בהבנת הנקרא של קוראים שומעים וקוראים בעלי חירשות פרה-לשונית
דוברי ערבית ,במצב של דגלוסיה .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך
לחינוך .אוניברסיטת חיפה.

שנאן-חמדאן ,וסילה ( .)2008הבדלים בתפיסת הערך-העצמי הסמוי והזהות
החברתית הסמויה בקרב תלמידים יהודים וערבים בבתי ספר חד לשוניים
ודו לשוניים .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).
שפירא ,תמר ( .)1999נשים מובילות שנוי בבית הספר הערבי .חיפה :אוניברסיטת
חיפה (תואר שני).

68

שפירא ,תמר ( .)2006חסימה והעצמה במרחב החינוכי ובמרחב הציבורי :נשים
במערכת החינוך הערבית בישראל .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר
שלישי).

שתי ,עאליה סעיד ( .)1996השוואת הערכים המעברים באמצעות המקראות להוראת
הספרות הערבית לכתות ז' בלבנון ,סוריה ,מצרים ,ירדן ,הגדה המערבית
וישראל .חיפה :אוניברסיטת חיפה (תואר שני).

2010-1990

التربيــة والتعليـــم
الجزء األول

69

