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 במתכונת אסופת מאמרים טעבודת דוקטור

רשאי התלמיד להגיש בקשה  , 1עת שפיט -לפרסום בכתב ולפחות התקבל יםמאמרשלושה לאחר ש

 במתכונת זו, בתנאי שהמאמרים קשורים ישירות לנושא המחקר. טלכתוב עבודת דוקטור

בפקולטה למדעי  הגשת בקשה לכתיבת עבודת דוקטורט במתכונת של אסופת מאמריםקריטריונים ל

 החברה והרוח

, ניתן לכלול לכל היותר מאמר אחד שהתפרסם  ISIכתב עת שפיט ) במאמרים שהתפרסמו  3 ✓

 מאגר אונ' חיפה(בבכתב עת ישראלי המופיע 

על הסטודנט להופיע ככותב ראשון, במידה ואינו כותב ראשון יש לצרף מכתב מהמנחה המבהיר  ✓

 מהו גודל התרומה של הסטודנט למאמר.

 אסופת מאמריםבמתכונת של  טעבודת דוקטורכתיבת בקשה להגשת 

 :הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרים תכלול  

 

 תייחס בפירוט לנושאים הבאים: המהתלמיד ממכתב  .1

ולא עבודת ממאמרים  המורכבת טמהן הסיבות המצדיקות להגיש במקרה זה עבודת דוקטור .1.1

  .במתכונת המקובלתדוקטורט 

פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום. )במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף  .1.2

 .(שהתקבלו לפרסוםממערכת כתב העת אישור 

סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר. כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים רוט יפ   .1.3

 הנושא שנחקר. על

בעבודת הדוקטורט שטרם פורסמו  פרקים נוספים , יששפורסמו אם בנוסף למאמרים   .1.4

 איך הם קשורים לנושא המחקר. כמאמר, יש לפרט 

 

 התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא: הכוללהמנחה ממכתב  .2
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   את  פיתחהאם כתב את המאמרים, האם  -מה הייתה תרומת התלמיד למאמרים  .2.1

 היה חלקו של התלמיד ביחס לחלקם של המחברים הניסוי, ומהביצע את ו/או   ,התיאוריה

   האחרים.

במתכונת המקובלת, התלמיד  טהצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור .2.2

ביצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום 

 הנחקר.

 ימת המחברים, יש לנמק ולהסביר למה.במידה והסטודנט אינו מופיע כמחבר ראשון ברש .2.3

 

 עותק של המאמרים שפורסמו או שהתקבלו לפרסום. .3

 

 , או ברשימה אחרת שאושרה על ידי ות"תISI עת ברשימת-כתב 1

 

 

 עבודת הדוקטורט במתכונת אסופת מאמריםאופן הגשת 

המורכבת  טעם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לבית הספר ללימודים מתקדמים עבודת דוקטור 

 ממאמרים לפי המתכונת הבאה:

 בהתאם להנחיות בית הספר ללימודים מתקדמים.בעברית ובאנגלית  דף שער .1

 בעברית ובאנגלית. תקציר. 2

 נרחב שיכלול התייחסות לנושאים אלה: מבוא . 3

פרק המציג את -אשר תסתיים בתת ,סקירה נרחבת ועדכנית של תחום המחקר הכללי .3.1

 מטרות המחקר.

 ואופן השתלבותם בתחום המחקר הכללי. ,סקירה כללית של המאמרים .3.2

 .וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ,תיאור סדר הופעת המאמרים, הקשר ביניהם .3.3

תיאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמקרה שיטות מחקר ומערכת ניסויית:  .3.4

 הצורך תיאור רחב של השיטות שתוארו במאמרים בקצרה.

 המאמרים .4

 .פרק זה יכלול את המאמרים, שיסודרו לפי רצף התקדמות המחקר 

 דיון וסיכום .5 

 עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרים.  .3.1
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 דיון נרחב בתוצאות ובמשמעותן. . 3.2

 הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.  .3.3

 

 למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים. רשימת מקורות. 6 

 שפת העבודה

 תהיה בעברית או באנגלית. הכתיבה שפת  

 שיפוט העבודה

 או חיצוני, לפי המלצת המנחה. פנימילשופט אחד שלח יבמתכונת אסופת מאמרים ת טעבודת דוקטור 

 לנקודות הבאות:שתתייחס השופט יכתוב חוות דעת 

 .והשתלבותם בנושא מחקר אחדהקשר בין המאמרים  .1

 .העת-איכות המאמרים וכתבי .2

 

 

 

 

 

 


