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 הנחיות להגשת עבודת הדוקטור
 

 
 

עותקים  4 –ב ו  PDFבקובץ אלקטרוני עבודת הדוקטור תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי המחקר 
 .( וברווח כפול.  מותרת הדפסה משני צידי הדף 29.5X21) A-4מודפסים בתבנית 

 במקרה שיש יותר ממנחה אחד יהיה צורך בהוספת עותקים.
  

 עמודים כולל הביבליוגרפיה. 500 –ולא יותר מ  50-לא פחות מעבודת הדוקטור תכלול 
 

 עבודת הדוקטור תכלול תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית.
 

 עותקים: שניאת התוספות דלהלן ב בנפרדלעבודת הדוקטור יש לצרף 
  תמצית של העבודה בעברית בהיקף שלא יעלה על שלושה עמודים. .א
 ים )על דף נפרד מהתקציר(.תולדות חיים ורשימת פרסומ .ב

 מכתב מהמנחה המאשר את הגשת העבודה לוועדה  לתלמידי מחקר לצורך שיפוט.  .ג
 

לאחר שסנאט האוניברסיטה יאשרר את הענקת התואר דוקטור לפילוסופיה, יהא על תלמיד המחקר 
על  דעותק אחעותקים נוספים, כרוכים +  בשנילהגיש למזכירות תלמידי מחקר את עבודת הדוקטור 

 .דיסק און קיי )הדיסק לא מוחזר לתלמיד(
 

 לצורך קבלת הבהרות ומידע נוסף, נא לפנות למשרד בית הספר למדעי היהדות.
 
 
 

 X 2 הנחיות להגשת תולדות חיים
 

בראש תולדות החיים יופיע שמו של תלמיד המחקר ותאריך המסירה. תולדות החיים יוגשו בשפה 
 קים.עותובשני  A-4העברית, על נייר 

 הרשימה תכלול את הפרטים שלהלן:
 תאריך ומקום הלידה, מצב משפחתי. .1
 תאריך העלייה וארץ המוצא. .2

 כולל תאריכים. -פרטים על חינוך יסודי ותיכון  .3

 פרטים על השכלה אקדמית, כולל נושאי לימוד, התארים ותאריכי ההתחלה והסיום. .4

 מקומות העבודה בציון התפקיד ותקופת העבודה. .5

 רסים והשתלמויות.פירוט קו .6

 השתתפות בכנסים מדעיים ופעילות מדעית ומקצועית אחרת. .7

 פרטים אישיים ואחרים לפי שיקול דעת המגיש. .8
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 הנחיות להגשת רשימת פרסומים
 
 
 

 בראש רשימת הפרסומים יופיעו שמו של תלמיד המחקר ותאריך המסירה של הרשימה.
עבודות מדעיות שפורסמו בכתבי עת לועזיים תצויינה  יש להגיש את רשימת הפרסומים בשפה העברית. 

 בשפת הפרסום.
 עותקים.ובשני   A-4את רשימת הפרסומים יש להגיש על נייר 

 הרשימה תכלול את הסעיפים הבאים:

יש לציין את שם הספר, שם המחבר/ים לפי סדר ההופעה, ההוצאה,  -.  ספרים 1
 אה לאור.מספר הכרך )אם יש(,  מספר עמודים, שנת ההוצ

יש לציין את שם הספר, ההוצאה,  מספר  -.  פרקים בספרים ובקבצים מדעיים 2
 ההוצאה לאור.                                      שנת  עמודים,

                                       יש לדייק ברישום הפרטים: שמות - .  מאמרים בכתבי עת או בקבצים  מדעיים3
 רים לפי סדר ההופעה בפרסום, שם המאמר, כתב העת או הקובץ, מספר הכרך,              מחב     
 מעמוד עד עמוד, שנת ההוצאה לאור.     

                                                            יש לציין את שם הספר או הקובץ, שמות המחברים לפי סדר ההופעה בפרסום, שם                                                - .  עריכה4
 ההוצאה, מס' עמודים, שנת ההוצאה לאור. 

 יש לציין שמות המחברים לפי סדר הופעתם בפרסום, שם המאמר ,  - .  עבודות שנתקבלו לדפוס5     
 שם כתב העת.      
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 פני השער  של דוקטוראט
 
 

 ביבאוניברסיטת תל א
 הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -הפקולטה למדעי

 ע"ש חיים רוזנברג וארכאולוגיה בית הספר למדעי היהדות
 החוג )אם רוצים(

 
 

 נושא הדוקטורט
 

 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
 מאת:.....................................

 
 מנחה:.....................................

 
 גש לסנאט של אוניברסיטת תל אביבהו

 תאריך )די בחודש ושנה, אפילו בשנה בלבד(
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