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 _______:  _____________________________  שם פרטי _________________________ :  שם משפחה 

Family Name:___________________________     First Name:_______________________________ 

                ____________________         תאריך לידה: ____________________   מין: ז / נמס' תעודת זהות / מס' דרכון : 

 _________________________________טרוני:אלק דואר __       ___________________________טלפון נייד: _____

 __עיר: _________________   מיקוד: ______________________________________________________ כתובת: 

   ציון:___     __מס' יח':_ :כללית  אנגלית   רקע           אני תלמיד יב'  □  תעודת בגרות   אני בעל   □

          ציון:___     __ מס' יח':_ :בכימיה   ציון:___     __ מס' יח':_ ביולוגיה  ___  ציון:  __:_מס' יח'   :בכימיה        רקע במדעים: 

 

 :אני מבקש לקבל הנחה )נא לסמן(

 2500 : גישה למערכת מודול  ₪ 

  550מפגשים  עלות:   3ק' לכל מפגש(:   ד  30) חבילת תרגול בע"פ  ₪ 

 ( ד 30חבילת תרגול בע"פ  :)1000:  מפגשים  עלות 6  ק' לכל מפגש   ₪ 

 ( 30חבילת תרגול בע"פ     :)1450עלות:   מפגשים  9דק' לכל מפגש   ₪ 

 

 : על כל הסעיפים(   X)נא לסמן   תנאים כלליים

 הזמנה הנרשם מאשר כי חלים עליו כל תנאי . 

  בהעברה בנקאית או דרך אפליקציית הנרשם מאשר כי התשלום יתבצע בכרטיס אשראי אוBIT . 

  הכנה לבחינות הכניסה איך אינה  לקראת חברת יוניברסיטי )"שילוב לימודים בחו"ל בע"מ( עושה כל שביכולתה

מתחייבת בשום אופן להצלחת התלמיד בבחינת הכניסה והנרשם מצהיר ומאשר, באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו  

 הצלחתו בקורס.-ו אי כל טענה כלפי חברת יוניברסיטי ו/או מי מטעמה בגין הצלחתו ו/א

   אני החתום מטה מאשר בזאת כי הפרטים המופיעים בטופס זה לעיל נכונים וכי קראתי, הבנתי ואני מסכים לכל האמור

 ההתחייבות לשכר הלימוד בקורס זה לעיל. בתקנון הקורס ובטופס רישום לרבות 

        

 

 
 
 

 ________________________: תאריך                     :______________________חתימת הנרשם
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 מערכת מודול:
  www.uis.moodle.schoolבכתובת: הנרשם יקבל גישה מלא למערכת מודול •

  2021ביולי  1התאריך  עדלאתר הגישה •

 ביולוגיה ואנגלית רפואית.  ,כימיהים במקצועות: ורסלפי קניתן למצוא חומר אקדמי מודול  באתר•
 המומלץ ללמידה.  יכרונולוגחלוקה לשיעורים לפי סדר ישנו קורס בכל 

 . החומר הלימודי מוגן בסיסמא הרשומה בכל קישור.כרטיסיותלצפות: מצגות, צילומי שיעור, תן ניתחת כל שיעור 
 

  תרגול בע"פ: חבילת

 מאונ' סגד או סמלוויס.  5התרגול בע"פ מתבצע מול סטודנטים שנה •

  .דקות שיחה דרך הזום בלבד 30כל מפגש כולל •

 בע"פ כאשר תחומי התרגול יהיו באנגלית רפואית , כימיה וביולוגיה. תלמיד יסכימו על אלו נושאים לבצע תרגול הו בתחילת שיעור המורה•

 .בשפה האנגלית בלבדיתבצעו התרגול השיחה ו•

 או באתר יוניברסיטי.דק' יתבצע בקובץ שיתוף של גוגול  30תרגול של השתבצות ל•

 י בכל יום. השתבצות על בסיס מקום פנו•

 ממפגש אחד ביום.אבל לא יותר מפעם  ניתן להשתבץ מספר פעמיים בשבוע•

 

 

 : ______________________  תאריך:_______________   חתימה:_________________תלמיד/השם ה
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