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 .     כללי1

 

 הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית תזה   1.1

 

תרומה לקידום המדע, כתובה לפי כללי המבנה והמינוח עבודת גמר מחקרית  )תזה( הינה מחקר שיש בו 

המקובלים בספרות המקצועית ובסגנון הראוי לפרסום. האחריות למילוי ההנחיות להכנת העבודה והגשתה 

 מוטלת על מחברה.

 

ההנחיות המופיעות להלן מתייחסות לצורתה הטכנית של עבודת הגמר )תזה(. על התלמיד להיוועץ במחלקת 

בה הוא לומד לגבי נושאים שאינם מופיעים בחוברת זו, כדוגמת כללי ציטוט ביבליוגרפי המשתנים הלימודים 

 מתחום לתחום. ביה"ס ללימודים מתקדמים יענה על שאלות המתייחסות לצורתה החיצונית של העבודה בלבד.

שאושרה סופית  כל עבודה חייבת להיבדק )מבחינה צורנית וטכנית בלבד( בביה"ס ללימודים מתקדמים לאחר

להדפסה. העבודה תועבר בקובץ אלקטרוני לראש מנהל ביה"ס ללימודים מתקדמים ע"י רכזת התואר השני של 

 המחלקה.

 

אישור ביה"ס ללימודים מתקדמים לבדיקה הצורנית של העבודה הינו תנאי הכרחי לתחילת הליך סיום 

 הלימודים.

 

רכי מחקר והוראה, מועברות עבודות המחקר המאושרות לתשומת לבך: במטרה לשפר את הנגישות למידע לצו

 אל ספריית האוניברסיטה, הן בפורמט רגיל והן בפורמט דיגיטלי. 

 

 עבודת גמר מחקרית )תזה לתואר שני( –שפת החיבור   1.2

 

עבודת גמר מחקרית )תזה( לתואר שני תיכתב בשפה העברית. בסמכות וועדת התואר השני לאשר כתיבה בשפה 

ית כאשר נושא העבודה ותוכנה מחייבים כתיבה בשפה האנגלית. הבקשה לכתיבת העבודה באנגלית תוגש האנגל

 לראש התכנית וראש התכנית יעבירה לוועדת התואר השני.

 בקשת האישור תתבצע כבר בשלב אישור הצעת המחקר -א

 אישור סופי של כתיבת העבודה באנגלית יינתן על ידי ראש התכנית ל תואר שני -ב

 

 

 היקף החיבור  1.3

 

 היקף עבודת הגמר לתואר שני יקבע ע"י הוועדה המחלקתית לתואר שני.
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 תהליך הגשת עבודת התזה לשיפוט  1.4

 

עם קבלת אישור הגשת העבודה מהמנחה, יעביר התלמיד לראש התכנית עותק דיגיטלי של העבודה. לאחר אישור 

 ת להמשך התהליך.העבודה ע"י ראש התכנית, יועבר העותק לרכזת התכני

במידה ואחד הבוחנים בוועדת הבחינה של העבודה יבקש עותק מודפס, תבקש רכזת התכנית מהתלמיד להגיש 

 עותק מודפס. 

 

 הליך השיפוט של עבודת גמר מחקרית )תזה( מנוהל כולו ע"י רכזת התוכנית לתואר שני.

 

  תהליך הפקדת עבודת התזה בספרייה  1.5

 

פי על בחינת התזה וקבלת אישור סופי מוועדת הבחינה על הגרסה הסופית של העבודה, לאחר קבלת הציון הסו

מחויב התלמיד להעביר עותק דיגיטלי של העבודה הסופית לרכזת התואר השני. עבודת התזה תודפס ותיכרך 

 בשלושה עותקים.

בכרך אחד, יש לכרוך   יש לכרוך את עבודת התזה בכריכת ספירלה. במידה והיקף העבודה אינו מאפשר כריכה 

 את העבודה בשני כרכים(.

רכזת התוכנית תדאג להפקיד את העותקים הקשיחים בספריית האוניברסיטה.  באחריות הסטודנט למלא את 

 ).533 טופסטופס הפקדת עבודת התזה בתהליך מקוון דרך שירות המידע האישי  )

 

עותקים קשיחים ועותק דיגיטלי של עבודת הגמר המחקרית )תזה( מהווה תנאי אישור הזכאות לתואר העברת 

 מוסמך.

  

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/AdvancedStudies/forms/graduate_studies/Thesis%20Deposit%20Form%20553.4.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/AdvancedStudies/forms/graduate_studies/Thesis%20Deposit%20Form%20553.4.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/AdvancedStudies/forms/graduate_studies/Thesis%20Deposit%20Form%20553.4.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/AdvancedStudies/forms/graduate_studies/Thesis%20Deposit%20Form%20553.4.pdf
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 הוראות מיוחדות  1.6

 

 

 הקדשה

תלמיד המבקש להקדיש את העבודה לפלוני, ינסח את ההקדשה לפי ראות עיניו. דף ההקדשה יופיע לאחר עמוד 

 השער הפנימי, ללא מספור.

 

 הכרת תודה

 סגנון הכתיבה בהכרת התודה הוא חופשי.

על סטודנט מלגאי להוסיף בדף הבעת התודה את המשפט "ברצוני להודות לאוניברסיטת אריאל על המלגה 

 האישית אשר שימשה עבורי גב כלכלי במהלך המחקר"

 סטודנט מלגאי אשר המלגה שלו מומנה ע"י תורם, עליו להודות לתורם ולאזכר את שמו.

 

ד זה ייכתב רק לאחר גמר תהליך השיפוט, כלומר לא ייכלל בעותקים הראשונים של העבודה הערה: עמו

 הנמסרים לקריאת שופטים.

 

 .  הליך אקדמי מחקרי2

 

 התקשרות ראשונית עם מנחה לתזה:  2.1

תלמיד מחקר )סטודנט( המתקבל למסלול עם תזה יבחר את מנחה התזה במהלך הסמסטר הראשון 

ללימודיו, יבקש הסכמתו להנחיה ויסכם אתו את נושא המחקר. על הסטודנט להגיש בקשה להנחיה 

 המקוון בתהליךדרך שירות המידע האישי ולבחור את המנחה מתוך רשימת המנחים המופיעה 

 .לסטודנט במסלול עם תזה

תוכנית, דיקן לאחר אישור המנחה להנחיה, הבקשה תועבר לסבב אישורים הכוללים את ראש ה

 הפקולטה, ודיקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

 הליך כתיבת עבודת מחקר:  2.2

ויגיש עפ"י כללי הכתיבה המדעית התואמים את תחום המחקר,  הצעת מחקרתלמיד המחקר יכתוב  .1

תאשר או תפנה לתיקונים דרך שירות המידע האישי בתהליך המקוון. הוועדה המחלקתית  את ההצעה 

 .מחודשתוהצעה 

   לאחר אישור הוועדה המחלקתית והבודקים להצעת המחקר, תלמיד המחקר יתחיל בביצוע המחקר  .2

ובכפוף לאישור וועדת אתיקה רלוונטית )וועדת אתיקה אוניברסיטאית או וועדת הלסינקי במוסד 

 הרפואי בו מבוצע המחקר(.

    בסיום כתיבת עבודת הגמר )תזה( ולאחר קבלת אישור מהמנחה להגשתה, יגיש תלמיד המחקר את  .3

 לראש התכנית עם העתק למנחה ולרכזת התכנית. בעותק דיגיטלי העבודה הסופית 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/AdvancedStudies/forms/graduate_studies/Online_Process_Guide.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/AdvancedStudies/forms/graduate_studies/Online_Process_Guide.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/AdvancedStudies/forms/graduate_studies/Online_Process_Guide.pdf
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לאחר אישור הגשת העבודה ע"י ראש התכנית תועבר עבודת התזה לבוחנים פנימיים/חיצוניים לצורך  .4

 הערכת העבודה.

 ימים ולפני קיום בחינת הגמר. 30חוות הדעת הכתובה של הבוחנים תתקבל תוך  .5

 במקביל ייקבע מועד לבחינת הגמר בפני וועדת הבוחנים. .6

בוחנים והמנחה לתזה. משך  2פה בפני וועדת הבוחנים הכוללת  -בבחינת הגמר התלמיד יבחן בעל .7

 מחקרו וישיב לשאלות חברי הועדה.  הבחינה הוא כשעה עד שעתיים. בבחינה יציג תלמיד המחקר את

 הציון המשוקלל שיוסכם על ידי חברי הועדה יינתן לתלמיד מיד עם תום הבחינה.  .8

אם יכשל  תלמיד המחקר בבחינה, יורשה להיבחן פעם אחת נוספת לא יאוחר מחצי שנה ממועד הבחינה  .9

 הראשונה. כישלון שני יביא להפסקת הלימודים.

 

הזכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות האקדמיות לתואר שני, כולל קבלת ציון סופי  הערה:

 בקורסים הנדרשים ללימודי התואר השני.

 

 הנחיות להגשת הצעת מחקר לתואר שני בהפרעות בתקשורת . 3          

 

 מבנה והיקף הצעת מחקר לעבודת גמר לתואר שני  3.1

 

 הנחיות כלליות:      3.1.1

 בין השורות.  1.5.    יש להשתמש ברווח 1

  12בגודל (  David, Times New Romanאחיד לאורך כל העבודה )כמו .    יש להשתמש בגופן 2

 ס"מ מכל הצדדים )אינטש אחד(. 2.54.    יש לשמור על שוליים של 3

        רווחים(.  רצוי להשתמש   5-7יש להתחיל כל פיסקה על ידי הכנסת המילה הראשונה פנימה ).   4 

 למטרה זו. TAB במקש 

  ..   יש ליישר את הכתוב לצד ימין בעברית ולצד שמאל באנגלית5      

      .   יש למספר את העמודים של הצעת המחקר. 6          

  המחקר לכלול:על הצעת    3.1.2   

האוניברסיטה )ללא לוגו של  עמוד שער הכולל את נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית, שם המחלקה, שם .1

 וחתימות הסטודנט ומנחה/י העבודה.האוניברסיטה(, שם הסטודנט ומנחה/י העבודה 

 עמוד תוכן העניינים הכולל את שמות הפרקים ומספרי העמודים.  .2

 עד עמוד אחד.  -זהו פרק רשות. היקף  –לי של הנושא וחשיבותו הכולל הסבר כל פרק מבוא .3

פרק זה יכלול את מטרת המחקר, רקע תיאורטי מהספרות המדעית, חשיבות המחקר ותרומתו שאלות  –פרק הקדמה  .4

 עמודים( .  3-6עמודים )אם קיים פרק מבוא  4-7 –המחקר הייחודיות והשערות המחקר. היקף 
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אור המדדים שיהיו בשימוש,  ההליך יאור הנבדקים, תיזה יתוארו שיטות המחקר כולל: תפרק שיטת המחקר: בפרק  .5

 אור התכנית הסטטיסטית לעיבוד הנתונים.יהמתוכנן ות

 פרק רשימה ביבליוגרפית.    .6

בהם שימוש במחקר, חומר נוסף לצורכי הבהרה  ופרק נספחים, אם יש, כגון: עותקים של שאלונים/סקאלות שיבוצע .7

 של ההצעה, תוצאות מחקר ראשוניות שהתקבלו וכדומה.

 ם יופיעו בתחתית כל עמ' או בסוף העבודה בסדר רץ.יהערות השולי .8

ברצוני להודות לאוניברסיטת אריאל על  המלגה " על סטודנט מלגאי להוסיף בדף של הבעת התודה את המשפט .9

 שימשה עבורי גב כלכלי במהלך המחקר".האישית אשר 

הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור, עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד   .10

 לשיטת הביצוע, באופן שהקורא יבין מהי שאלת המחקר וכיצד יבוצע המחקר.

 

וד השער, עמוד התוכן, ועמוד הרשימה מודפסים )לא כולל עמ עמודים 12לא יעלה על היקף הצעת המחקר 

 הביבליוגרפית, והנספחים(. 

 הצעה שחורגת מכללים אלה תוחזר לסטודנט לתיקון ולהגשה מחדש.

ללו"ז הצעת המחקר צריכה להיות מוגשת עד סוף סמסטר ב' של שנה א' בהתאם   מועד הגשת הצעת המחקר:

  האקדמי.

  

https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-19-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%96%D7%94.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-19-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%96%D7%94.pdf
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 -דוגמא לשער-

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הפקולטה למדעי הבריאות

 

 הצעת מחקר לתזה לתואר שני

 במחלקה להפרעות בתקשורת

 

 

 שם התלמיד בעברית

 

 שם התלמיד באנגלית

 

 תעודת זהות

 

 

 נושא המחקר בעברית

 

 המחקר באנגליתנושא 

 

 מנחים

 

 

 

 תאריך עברי

 

 תאריך לועזי
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      בהפרעות בתקשורתלהגשת עבודת הגמר )תזה( לתואר השני הוראות והנחיות   . 4

 

 כללי  4.1

בעת מסירת עבודת התזה לשיפוט על הסטודנט לוודא כי הינו רשום כסטודנט באוניברסיטת אריאל בשומרון, 

באותה שנה בה הוא מגיש את העבודה. סטודנט שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת לימודים מסוימת, חייב 

ות השמיעה של קורסים, סיום לסיים את כל חובותיו עד יום אחד לפני תחילת שנה"ל שלאחריה כולל סיום חוב

סופי של עבודת הגמר ובחינה על עבודת המחקר. סטודנט שיגרור סיום חובותיו לאחר פתיחת שנה"ל העוקבת, 

יחויב בשכ"ל עפ"י התקנון. כדי להימנע מחיוב שכ"ל נוסף, מומלץ להגיש את עבודת הגמר כארבעה חודשים לפני 

דנט לבצע תיקונים  במידה ויידרש. בדיקת עבודת המחקר והמבחן פתיחת שנה"ל העוקבת וזאת כדי שיוכל הסטו

 יום ממועד הגשת העבודה למחלקה לאחר אישור המנחה/ מנחים.  60עליה יתבצעו בתוך 

 בחינת גמר   2

פה בפני ועדה, שתמונה על ידי ראש התוכנית ותאושר -בחינת הגמר נערכת לאחר הגשת התזה. הסטודנט יבחן בעל

הוועדה. בבחינה יציג הסטודנט את תוצאות מחקרו ויהיה חייב להפגין בקיאות במכלול הבעיות  על ידי יו"ר

בשטח עבודת המחקר שלו. הזכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים 

 הנדרשים ללימודי התואר השני וברישום לשנה"ל שבה נערכת הבחינה. 

 

 תיבת עבודת הגמר )תזה(הנחיות לכ   4.2

 

 הנחיות כלליות:      4.2.1

 ס"מ מכל צד(.  2.5ברווח כפול בין השורות עם שוליים רחבים ) A4עבודת הגמר )תזה( תודפס על ניר בגודל  .1

 השורות.       ןהביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות יודפסו ברווח אחד בי .2

בגודל  Arial, David, Times New Romanיש להשתמש בסוג פונט אחיד לאורך כל העבודה, פונטים מומלצים:  .3

 .12אות 

כתבו  באותיות יהביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה, מראי מקום והערות בגוף העבודה י .4

 סט קריא.קטנות יותר. ניתן להדפיס את העבודה משני צידי הדף ובלבד שהטק

 צידי הדף(.  -2דפים המודפסים מ  75עמודים מודפסים )או  150היקף העבודה לא יעלה על  .5

 

 על עבודת הגמר לכלול:      4.2.2

 .באופן מקובל כמודגם למטה שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה  .1

דפי השער אמורים להיות אחרי השערים בכריכה יבואו שערים פנימיים זהים. )מצ"ב דוגמא לדפי שער.  .2

 מודפסים ללא לוגו האוניברסיטה(.

 בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה/ים בנוסח זה:  .3

   עבודה זו נכתבה בהדרכתו/ם של ____________________________________

 ממחלקה/ות ______________________________ באוניברסיטת אריאל בשומרון
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 הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית כך: מעבר לשער  .4

5. This work was prepared under the supervision of [Name of supervisor/s 

לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים המפרט את פרקי העבודה שיכללו לפחות את הפרקים: תקציר עברי,  .6

מבוא, מסגרת תיאורטית וסקירת ספרות, מערך המחקר, תוצאות המחקר, דיון ומסקנות, רשימה 

 ביבליוגרפית, נספחים )אם יש( ותקציר באנגלית. 

ה מבחינת הניסוח, כללי הדקדוק והאיות העקבי עפ"י יש להקפיד על עריכה נכונה של כל חלקי העבוד .7

מקובל בספרות המקצועית. עבודת גמר )תזה( שלא תעמוד בקריטריונים המקובלים בנושא זה, תוחזר 

 לסטודנט ללא אישור. 

 הוועדה ממליצה לסטודנטים לפני כתיבת עבודת הגמר )תזה( להיוועץ במנחה ולבדוק          

 במחלקות או בספריות דוגמאות של עבודות שהוגשו ואושרו בשנים האחרונות, זאת כדי להימנע מעוגמת          

 נפש שתיגרם מעיכובים פורמאליים בשל התרשלות או חוסר תשומת לב להוראות.    

  תשומת לב מיוחדת יש להקדיש למראי מקומות, לציטוטים, להערות, ולרשימה הביבליוגרפית עפ"י   .8

 המקובל בפרסומים המקצועיים בתחום. מראי המקומות וההערות יופיעו בסוף כל עמ' או בסוף תזה.

 בפריטי הרשימה הביבליוגרפית יש להקפיד על: שם המחבר/ת/ ים, שנה, שם המאמר, שם כתב העת,         

 כרך, עמודים או  שם הספר )בעריכת ... (, עמודים, מקום הפרסום, שם המו"ל. סדר מרכיבים  מס'         

 ייקבע על ידי המחלקה המעניקה את התואר השני. אלה        

עבודת הגמר )תזה( תכלול שני תקצירים: אחד בעברית והאחר באנגלית. כל אחד מן התקצירים יהיה  .9

הנוהל המקובל מחייבת אישור מוקדם של הוועדה המחלקתית לתואר עמודים. כל חריגה מ 1-3בהיקף של 

שני. אישור הוועדה יינתן במקרים יוצאי דופן לאור המלצות מנומקות של המנחה וראש התוכנית לפני 

 הגשת עבודת הגמר )תזה( לשיפוט. 

קביעת המחלקה( )על פי עותקים כרוכים של עבודת המחקר  2לאחר אישור עבודת הגמר )התזה( יש למסור  .10

 לספרית המרכז.

  PDFיש להכין עותק אלקטרוני של עבודת הגמר )התזה( בקובץ   .11

 יש  למסור לספריית המרכז את הפריטים הבאים:  .12

               לעיל(, ושני עותקים כרוכים של העבודה,   15עותק אלקטרוני של עבודת הגמר )התזה( )כאמור בסעיף  

 ק עפ"י ההנחיות לעריכת עבודה.יש לערוך את העותק בדיו

 חתימת הספרייה על אישור מסירת העבודה )טופס הפקדת תזה( והעברתו למחלקה. 

 דוגמא  לסדר עריכת עבודת הגמר )תזה( .13
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 דוגמא  לסדר עריכת עבודת הגמר )תזה(                              

 

 מספר עמוד          

  ללא מספור      שער עברי )בכריכה(  .1

 ללא מספור      שער עברי )פנימי(  .2

 בספרות לטיניות      שמ/ות המנחה/ים  .3

 בספרות לטיניות      הבעת תודה )רשות(  .4

 בספרות לטיניות       תוכן העניינים  .5

 באותיות עבריות       תקציר עברי  .6

 בספרות רגילות        מבוא .7

 רגילותבספרות                    סקירה ספרותית  .8

 בספרות רגילות       השערות המחקר .9

 בספרות רגילות     שיטה )מדגם, כלים, הליך(  .10

 בספרות רגילות      תוצאות אמפיריות .11

 בספרות רגילות       דיון ומסקנות .12

 בספרות רגילות      רשימה ביבליוגרפית  .13

 בספרות רגילות                   נספחים )אם יש(  .14

 בספרות לטיניות  ית  )המהווה סיכום של העבודה(תקציר בשפה האנגל .15

 ללא מספור     שמ/ות המנחה/ים באנגלית  .16

 ללא מספור     שער בשפה האנגלית )פנימי(  .17

 ללא מספור      שער באנגלית )בכריכה(  .18

  



12 

 

 19/08/2020תאריך עדכון:                   1מהדורה:                                        36מס' מסמך: 
 

 

 בחינת גמר   4.3

פה בפני ועדה, שתמונה על ידי ראש התוכנית. -בחינת הגמר נערכת לאחר הגשת התזה. הסטודנט יבחן בעל

בבחינה יציג הסטודנט את תוצאות מחקרו ויידרש להפגין בקיאות בתחום עבודת המחקר שלו. הזכאות לגשת 

ודי התואר השני וברישום לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים ללימ

 לשנה"ל שבה נערכת הבחינה. 

 

מועד הבחינה וההגנה על עבודת המחקר יקבע בתיאום עם וועדת הבוחנים, המנחה והתלמיד לאחר סיום הגשת 

 עבודת המחקר על ידי הסטודנט.

 

בנפרד על  במסגרת הגנת התזה חברי ועדת השופטים יפנו שאלות לסטודנט ובסיום הדיון ימליצו כל אחד מהם

ציון התזה. הציון הסופי המוסכם לתזה יהיה ממוצע הציונים שניתנו ע"י השופטים או ציון שיוסכם פה אחד ע"י 

 כל השופטים.

 

 ציון סופי לתזה והפקדת ספרי התזה      4.4

 

 .    הציון הסופי לעבודת התזה עפ"י שקלול הפרמטרים בהתאם לדרישותיה של המחלקה:1

 בהצטיינות יתרה –   96-100

 בהצטיינות – 90-95

 טוב מאוד – 85-89

 טוב – 75-84

 עובר – 65-74

 נכשל 65 –פחות מ 

.    לאחר אישור הנוסח הסופי של עבודת הגמר )התזה( וקבלת הציון הסופי, התלמיד נדרש להגיש עותק   דיגיטלי 2

ה"ס ללימודים מתקדמים. לאחר אחד לרכזת התכנית. רכזת המחלקה תעביר עותק זה לאישור ראש מנהל בי

 קבלת אישור ראש מנהל ביה"ס ללימודים מתקדמים העבודה תודפס ותיכרך בשלושה עותקים.

 

 רכזת התכנית תעביר לספרית האוניברסיטה:      .3

 לעיל(, ושני עותקים כרוכים של העבודה.  2עותק אלקטרוני של עבודת הגמר )התזה( )כאמור בסעיף  

 

 הערה:  לא יינתן אישור על סיום לימודי התואר השני, כל עוד לא הוגשה עבודת הגמר )התזה( בהתאם להוראות. 
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 -דוגמא לדף שער-

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הפקולטה למדעי הבריאות

 המחלקה להפרעות בתקשורת
 

 

 ]שם העבודה[    

 

 

"מוסמך חיבור זה מוגש כחלק מהדרישות לקבלת התואר 

 .( בהפרעות בתקשורתM.Aהאוניברסיטה" )

 על ידי:

 

 ]שם הסטודנט[

 

 

 

 ים[\הדרכתם של ]שם המנחה\העבודה הוכנה בהדרכתו

 

 

 

 

 ]תאריך עברי ולועזי[
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