דיסרטציה (עבודת דוקטורט) עברית  / English /العربية

=>

תזה (עבודת גמר ,תואר מוסמך) עברית  / English /العربية
דיסרטציה (פורסמה במאגר אלקטרוני) English
תזה (פורסמה במאגר אלקטרוני) English

=>

=>

=>

הרצאות עברית =>
כניסה תלויה
בכתיבת השורה השנייה של הפריט הביבליוגראפי יש להשאיר רווח של ארבע
אותיות ולהתחיל לכתוב באות החמישית.

דיסרטציה (דוקטורט):
שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם הדוקטורט (חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור ל .)"...שם המוסד האקדמי :מקום.
שם העבודה יופיע בכתב נטוי (.)italics
שם פרטי של המחבר יופיע בקיצור :אות ראשונה ואחריה נקודה באנגלית וערבית,
אות ראשונה ואחריה גרש בעברית.
בעברית " -חיבור לשם קבלת תואר" ,באנגלית Unpublished doctoral dissertation -
בנג'ו ,ע' ( .)1993השיח הפוליטי של משטר הבעת' העיראקי (חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור
לפילוסופיה") .אוניברסיטת תל-אביב :תל-אביב.
Raban, D. (2002). Ownership and subjective value in the trading and sharing of information
(Unpublished doctoral dissertation), University of Haifa, Israel.

بشارة ,ح .)2011( .بناء الشخصية المركزية من منظور جنسوي في أدب نوال السعداوي :دراسة طولية
وعرضية( .أطروحة دكتوراة " قسم اللغة العربية وآدابها") .جامعة حيفا :حيفا.

עבודת מוסמך (תזה):
שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם התזה (עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך ל .)"...שם המוסד האקדמי :מקום.
שם העבודה יופיע בכתב נטוי (.)italics
שם פרטי של המחבר יופיע בקיצור :אות ראשונה ואחריה נקודה באנגלית וערבית,
אות ראשונה ואחריה גרש בעברית.
בעברית  -עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך ל"...
באנגלית Unpublished master's thesis -

אלון ,ט' ( .)2003הקשר בין רמת החשיבה של תלמידים על פי מודל ההתפתחות הקוגניטיבית
של פיאז'ה לבין מידת השימוש בכללים אינטואיטיביים בפתרון בעיות מדעיות ומתמטיות
(עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח") .אוניברסיטת תל-אביב  :תל-אביב,
רמת-אביב.
Fridman, A. (2005). Maternal mind-mindedness: Relations with maternal insightfulness and

infant behavior at one year (Unpublished master's thesis). University of Haifa: Haifa.

غنايم ,ف .)2012( .مساهمة طرائق تدريس بديلةة فةي تحسةين التعبيةر الكتةابي للصةف التاسةم مةن المرحلةة
االعدادية.
( بحث إنهاء للحصول على لقب "ماجستير في اللغة العربية") ،كلية اورانيم, ،كريات طبعون.

דיסרטציה (פורסמה בטקסט מלא):
שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם הדוקטורט (עבודת דוקטורט).
אוחזר מתוך שם המאגר (מס' פריט) או :כתובת אינטרנט
שם העבודה יופיע בכתב נטוי (.)italics
שם פרטי של המחבר יופיע בקיצור :אות ראשונה ואחריה נקודה באנגלית וערבית,
אות ראשונה ואחריה גרש בעברית.
בעברית " -חיבור לשם קבלת התואר" ,באנגלית Doctoral dissertation -

Dobrick, A. (2008). History at the gates: How teacher and school characteristics relate to
implementation of a state mandate on Holocaust education (Doctoral dissertation).
Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3321058).

עבודת מוסמך – תזה (פורסמה בטקסט מלא):
שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם התזה (עבודת מוסמך)
אוחזר מתוך שם המאגר (מס' פריט) או :כתובת אינטרנט
בעברית  " -עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך ל ,"...באנגלית – Master's Thesis

Copeland, C. T. (2008). Making sense: A study of the dialogical nature of consciousness in
creative writing (Master's Thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses
database. (AAT No. 1454323).

סיכומי סטודנט של הרצאות
שם משפחה של המרצה ,בקורס שם הקורס ,תאריך מדויק.

לפי כללי ה APA-יש להתייחס אליהם רק בגוף הטקסט ואין לרשום אותם ברשימה
הביבליוגרפית.

בגוף הטקסט:
בהרצאה בתאריך  12.5.13בקורס לקויות למידה ,עדי ארבל ציינה ש.....
או:
לא כל לקויות למידה ניתן לאבחן בקלות (ארבל ,הרצאה בלקויות למידה)12.5.13 ,

אם מדובר בציטוט של ביטוי מדויק -יש להוסיף מרכאות:
בהרצאה בתאריך  12.5.13בקורס לקויות למידה ,עדי ארבל הדגישה ש"גם לקות למידה סמנטית
משפיע על דמוי עצמי של הילד ".

