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נהלי הציטוט הנהוגי בחוג לגיאוגרפיה )שיטת הארוורד(
רשימת המקורות חייבת להתחלק לרשימת מקורות בשפה העברית ולרשימת מקורות בשפות לועזיות
אחרות .רשימת המקורות בעברית תופיע בראש הרשימה ולאחריה המקורות באנגלית ושפות אחרות.
רישו המקורות הינו רישו שוט לפי סדר א"ב .כאשר מספר המקורות רב נהוג לחלק לסוגי כגו
ספרי  ,מאמרי  ,עיתונות ,מפות תצלומי אויר וכד'.
ישנו ג רישו ביבליוגרפי המתאי לחלוקה הפנימית של העבודה ובהתא
גיאומורפולוגיה ,אקלי  ,כלכלה ,כאשר כל נושא מקבל רשימה ביבליוגרפית משלו.
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