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טופס הנחיות להגשת דיסרטציה
טרם ההגשה הסופית ,ובכדי למנוע מצב בו העבודה אינה כתובה עפ"י ההנחיות של הגשת דיסרטציה,
אנא ודא ואשר כי העבודה עומדת בכללי הכתיבה הבאים( :נא לסמן )V :
הדפסת העבודה על שני צידי הדף ,באופן שיבטיח קריאה ברורה ונוחה
שער חיצוני בעברית ע"פ ההנחיות (בקרטון) -ללא מספור (מצ"ב דוג')
שער פנימי בעברית (זהה לכריכה החיצונית על דף) -ללא מספור
שם המנחה/ים תקני ע"פ ההנחיות -ללא מספור
הבעת תודה (לא חובה) -לצרף רק בגרסה הסופית לאחר שיפוט ואישור עבודת הדוקטורט
תוכן העניינים בעברית -ללא מספור
רשימת טבלאות ,תרשימים ,מפות (אם יש) -ללא מספור
רשימת קיצורים ור"ת (אם יש) -ללא מספור
תקציר החיבור בעברית – באותיות עבריות
גוף העבודה -בספרות רגילות
רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) – בספרות רגילות
נספחים (לא חובה) -בספרות רגילות
בצד האנגלית (בצד השני של העבודה):
שער חיצוני באנגלית ע"פ ההנחיות בקרטון -ללא מספור (מצ"ב דוג')
שער פנימי באנגלית (זהה לכריכה החיצונית על דף) -ללא מספור
שם המנחה/ים באנגלית ע"פ ההנחיות -ללא מספור
תוכן העניינים באנגלית – ללא מספור
תקציר החיבור באנגלית ( )Abstractבספרות לטיניות ((I,II,III
אני מתחייב/ת כי בכל פרסום של העבודה או מאמר מתוכה או המבוסס עליה יצוין כי העבודה
נכתבה במסגרת הלימודים לתואר דוקטור באוניברסיטת בר אילן
יש לצרף עותק אלקטרוני אחד בדיסק-און-קיי הזהה לעותק המודפס ובאותו הסדר מוגש בקובץ
אחד בפורמט PDF
חשוב לעיין בהנחיות להגשת עבודת הדוקטורט הנמצא בחוברת פרטי מידע לפני הגשת הדיסרטציה.
____________
תאריך

_______________
שם הסטודנט

______________
חתימת סטודנט

_________________
חתימת מנחה/ים
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נוסח השער העברי של החיבור:

______________________________
(שם החיבור)

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
מאת:
_______________________________
(שמו של תלמיד המחקר ,שם פרטי לפני שם משפחה)

שם המחלקה/פקלוטה/ביה"ס ל/..יחידה ל( ..יש לבחור באפשרות המתאימה)
__________________________________
הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן
___________________

רמת גן

(החודש והשנה העבריים של
תאריך הגשת החיבור לביה"ס )
(לדוגמא :תשרי ,תשס"ז)

נוסח השער הלועזי של החיבור:
___________________________________
(שם החיבור בלועזית)

___________________________________
(שמו של תלמיד המחקר בלועזית ,שם פרטי לפני שם משפחה)

Faculty/ Department/ Interdisciplinary Studies Unit of (choose the
)appropriate term
_____________________________________

Ph.D. Thesis
Submitted to the Senate of Bar-Ilan University
_________________

Ramat-Gan, Israel

(החודש והשנה הלועזיים של
תאריך הגשת החיבור לביה"ס).
( לדוגמא) October 2006 :

הערות .1 :יש להשאיר את התאריך של ההגשה הראשונה לביה"ס .רק במקרה של תיקונים מהותיים ,כשהעבודה חוזרת
לשיפוט נוסף ,יש לשנות את התאריך על העבודה לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.
 .2השער באנגלית  -בשם החיבור יש להתחיל כל מילה באות גדולה (פרט למילות קישור).
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