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מטלות לסיום הפרויקט

.I4. שקף מס, ציון בפרויקט המחקר

.II מועד הגשת מאמר הסיכום וכנס הפקולטה

5. שקף מס, למדעים

.III6-7. שקפים מס, כתיבת מאמר

.IV8-15. שקפים מס, הרצאה בכנס הפקולטה

.V16. שקף מס, פ"בחינה בע



ציון בפרויקט המחקר

:  י"הציון בפרויקט הגמר ניתן ע

:מהציון50%, המנחה❖

העבודה המעשית✓

(מאמר)העבודה הכתובה ✓

ההרצאה בכנס הפקולטה✓

:מהציון כל אחד25%, בוחנים חיצוניים2❖

פ"בחינה בע✓

נקבעו  במועצת החוג קריטריונים ברורים לסייע למתן הציון  ❖

י המנחה והבוחנים והם מוצגים באתר הקורס"ע



מטלות לסיום הפרויקט

01.06.22, הגשת מאמר הסיכום למזכירות החוג

ההגשה לאחר אישור המנחה

16.06.22, כנס הפקולטה למדעים

כל תלמידי הקורס ירצו בכנס



גרפים , כולל טבלאות, עמודים15עד היקף המאמר בפרויקט ❖

.  ורשימה ביבליוגרפית

.ניתן בהחלט להגיש גם עבודה בהיקף מצומצם יותר

.בתנאי שרלבנטיים, (העמודים15מעבר ל )ניתן להוסיף נספחים ❖

.11בגודל באות , 1.5המאמרים יודפסו ברווח של ❖

.  כולל כל הסעיפים, (מ כל צד"ס2.5שוליים )A4גודל עמוד ❖

להכנת מאמרים בפקולטה למדעיםהנחיות 



.שם הסטודנט ושמות המנחים, שם המחקר❖

(.מילים200עד )תקציר ❖

.מילות מפתח❖

.  רקע ומטרת המחקר❖

(.  אין צורך לפרט חומרים וכלים)שיטות המחקר ❖

,  תרשימים, בהתאם למגבלות המקום ניתן לצרף טבלאות)תוצאות ❖

(.תמונות

.מסקנות ודיון❖

.רשימה ביבליוגרפית❖

להכנת המאמר המסכםהנחיות 



מבנה המצגת עבור כנס הפקולטה

(דקות לשאלות3+ דקות 12)

[שקפים12עד : המלצה]



שם הסטודנט  •

שם המנחה•

מקום ביצוע המחקר•

כותרת העבודה



מבוא

מן הכלל אל הפרט: הצגת הרקע על המחקר•

מבוסס על  , הסוגיהסיכום הידע שהצטבר על •

המאמרים שקראתם

[שקפים3עד : המלצה]



שאלות המחקר

הצגת שאלות המחקר•

[אין הכרח]הצגת ההשערות •



הצגת שיטות וחומרים

מקום המחקר–אתר •

מידע רלוונטי  -אקולוגיה, ביולוגיה: הצגת האורגניזמים•

להבנת המאמר

הצגת שיטות העבודה על פי שאלות המחקר•

הצגת העיבוד הסטטיסטי•

[שקפים3עד : המלצה]



שקופיות התוצאות

טבלאות או גרפים•

כל טבלה או גרף מומלץ שיהיה מלווה במשפט או  •

שניים כדי להאיר את הנקודות החשובות

חשוב להזכיר את הסטטיסטיקה•

[שקפים3עד : המלצה]



מסקנות ודיון  

לסכם את תוצאות המחקר ולענות על שאלת המחקר  •

ששאלתם בתחילת המצגת

לדון עם מחקרים אחרים•

להראות במה המחקר שעשיתם קידם את המדע•

[שקף אחד: המלצה]



רשימת תודות

בהצלחה



.מנחה הפרויקט ממליץ על שני בוחנים הבקיאים בתחום העבודה❖

על  )מזכירות החוג בודקת שהבוחנים מוכנים לבצע את הבחינה ❖

(.סמך קריאת תקציר העבודה

רצוי מועד )הסטודנט מתאם את מועד הבחינה מול הבוחנים ❖

(.משותף לשני הבוחנים

.פ תוצג המצגת אותה הכין הסטודנט"במהלך הבחינה בע❖

.הבוחנים שואלים על המחקר ושאלות כלליות בנושא העבודה❖

פ"בחינה בע. ג


