
 

   

 תשפ"א-הוראות הרשמה

ומאחל לכם שנת סטודנטים חדשים וותיקים   מברך אתכם, בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה 

 ומהנה והרבה הצלחה. הפוריילימודים 

 

בעמוד הראשי למטה של מערכת האינבר שלכם יש קישור ל  :להלן מספר הערות חשובות להצלחת הרישום

 .  כללי -סרטון הדגמה לתהליך הרישום 

 

 03-5317000* או 9392בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית או לשכר לימוד יש לפנות למוקד שמע 

 

  ינטרנט של בית הספרמצוא באתר האומידע רב ניתן למפורטת  שעותמערכת :

://optometrics.biu.ac.ilhttps 

 

 וד בטרם הרישום ניתן לפנות למזכירות בית הספר לעזרה וייעוץ בהכנה ותיאום מערכת השעות ע

  optometry.dept@biu.ac.ilאו בדוא"ל : 03-5317268,03-5352483באינטרנט ובמהלכו בטלפון 

  ולבדוק  יש לעקוב אחרי התקנון ו לימודיםישנו תקנון  לבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה

 !תנאי מעבר משנה לשנה 

 שלא עומדים בתנאי קדם לקורסים שאליהם הם צריכים להירשם יפנו  ', ד', ג ב' סטודנטים בשנה

 לייעוץ במזכירות.

  או לחילופין קורסים כללים, אנגלית  יסוד ביהדות יש להירשם לחובות נוספים לתואר, קורסי

 בעברית. כשפה זרה והבעה 

הנוספים ניתן להיעזר גם בקטלוג הקורסים של האוניברסיטה:  בבחירת הקורסים הלעזר

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx 

   על כל סטודנט משנה ב' ועד שנה ד' להירשם למרפאות, אך יש לקחת בחשבון  -רישום למרפאות

שקיים סיכוי שלאחר שהרישום ייסגר נאלץ לסגור קבוצות מסוימות במידה ולא יהיה רישום 

מלא או בגלל שיהיו פחות סטודנטים משחשבנו ואז יש למחלקה זכות לשבץ את הסטודנט בקורס 

 במערכת.שקיים 

 חר סוף סמסטר א של השנה שנה ג' בתואר או לכל המאו יש לסיים את כל החובות ביהדות עד סוף

כמו כן יש להגיש בקשה במשרד הרשם  א להיתקל בבעיות בסגירת התואר., על מנת להרביעית

בסיום מועדי א' של סמסטר ב' של השנה הרביעית לזכאות לתואר על מנת שהזכאות תגיע במועד 

 לקראת הבחינה של משרד הבריאות

  חובות הקורסים עבור סטודנטים לתארים מתקדמים מופיע במערכת תיאור  –תואר שני ושלישי

  optometrics.biu.ac.ilhttps//:: האינבר ובאתר האינטרנט של בית הספר

  אנו ממליצים לבדוק במהלך הרישום שאכן אתם רשומים לסך הנקודות הדרושות לתואר על מנת

לסיים את התואר בזמן והימנעות מפתיחת שנת לימודים נוספת .חישוב מספר נקודות הזכות 

 לתואר הוא באחריות הסטודנט!

 

 

 

 אנו מאחלים לכולם הצלחה,

 ! בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייהצוות 

                                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=plYLuWi8UFI&feature=youtu.be
https://optometrics.biu.ac.il/
https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx
https://optometrics.biu.ac.il/

