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האקדמיה שוחה 
בים המידע הווירטואלי

מחקר על היקפי השימוש של האוכלוסייה האקדמית 
בישראל באינטרנט לצורכי לימוד
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עיון במונח "שהיד" באסלאם
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סטנוגרמות נדירות על לקחי 
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לזכרם דוד בר-גיורא (ברגי); מאיר בכר; 
         עליזה (עובד) אהרון; אברהם ליף



שירותי מודיעין בעולם - פקיסטן


  העניינים

מודיעיiן וספר






"דברים שרואים משם" - דורון תמיר רואה דברים למרחוק


היסטוריה בתמונות - 15 שנה להסכם השלום עם ירדן


www.intelligence.org.ilwww.intelligence.org.il

"מבט מל"מ" 
באינטרנט

מהנעשה בקהילה

תשבץ מל"מ - 55
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בכירי המומחים של ישראל דיברו על יחסי ישראל-ירדן 
ביום עיון במל"מ לציון 15 שנה להסכם השלום
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התואר "שהיד" המוענק למת הוא תואר כבוד שמקורו בדת האסלאם, 
אך במקרים רבים הוא איבד את משמעותו הדתית המקורית. 

עיון במונח "שהיד" באסלאם
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מחקר שנבדקו בו היקפי השימוש של האוכלוסייה האקדמית בישראל באינטרנט 
לצורכי לימוד מעורר שאלות נוקבות על איכות המחקר האקדמי

האקדמיה שוחה בים
  המידע הווירטואלי                             

benoda@biu.013.net.il 
http://online.sagepub.comInternet Use in Israeli Universities: a case study

IFLA Journal, Volume 35, Issue 4, December 2009
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כל הדרך שעשה ראובן שילוח בערי 

עיראק בכיסוי של מורה לעברית
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