المدرسة المعمدانية في الناصرة

NAZARETH BAPTIST SCHOOL

P.O.B 04 - Nazareth

ص.ب – 02 .الناصرة 10122

Phone 972-4-6554080

تلفون 24/ 0004252-0060002 :

Fax: 972-4-6579994

فاكس4995556-46 :

حضرة أولياء أمور الطالب المحترمين.
أسعدتم أوقا ًتا،

الموضوع  :الدخول الى البريد الخاص بالطالب ،والى المواقع الخاصة
بمشروع الحوسبة

مراحل الدخول الى موقع المدرسة ،ومواقع الصفوف والمواضيع التابعة لمشروع الحوسبة
ومالءمة جهاز التعليم للقرن ال 12-هي:
 .2الدخول الى موقع צפונט :

www.tzafonet.org.il

 .1اختيار المدرسة المعمدانية عن طريق النزول الى الناصرة (נצרת – בפטיסטי).
 .3اختيار "الدخول الى بريد المدرسة" في يسار الصفحة.
 .4إدخال البيانات الشخصية للطالب ،بحسب ما تلقى من المدرسة (قمنا باستعمال نفس
االسم الذي يستخدمونه في برنامج ال e-school -للتسهيل على الطالب).
 .5عندها سيتم الدخول الى البريد االلكتروني للطالب.
للدخول الى مواقع الصفوف ،يتوجب الدخول من الصفحة الرئيسية في موقع المدرسة إلى
صفحة مواقع الصفوف الموجودة في المسطرة العليا في الموقع ،واختيار الصف المالئم.
يمكننا ايضا الدخول الى موقع المدرسة  www.nbs.org.ilومن ثم الضغط على "موقع
المدرسة في تسافونت" في يسار الصفحة.
مركزة الحوسبة
ألحان خوري

المدرسة المعمدانية في الناصرة

NAZARETH BAPTIST SCHOOL

P.O.B 04 - Nazareth
ص.ب – 02 .الناصرة 10122
Phone 972-4-6554080
تلفون 24/ 0004252-0060002 :

Fax: 972-4-6579994

فاكس4995556-46 :

حضرة أولياء أمور الطالب المحترمين.
أسعدتم أوقا ًتا،

الموضوع  :اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالطالب للدخول الى
موقع آفاق ،التابع لمشروع الحوسبة
مشروع الحوسبة يتضمن مواقع لمضامين محوسبة ،يتم استخدمها في الحصص التعليمية
المختلفة ،وأحد هذه المواقع التي اشتركت بها مدرستنا هو موقع آفاق ،الذي يسمح للطالب
بالدخول الى الوحدات التعليمية عن طريق استخدام رقم سري خاص لكل طالب.
للدخول الى موقع آفاق :
 .2الدخول الى http://ofek.cet.ac.il
 .1اختيار "النسخة العربية"
 .3ادخال بيانات الطالب التي تلقاها من المدرسة.
عندها يمكن التنقل بين المواضيع التعليمية المختلفة.
أرجو المحافظة على سريّة البيانات المعطاة لكل طالب بشكل سري ،إلمكانية إرسال مهام له
عبر هذا الموقع ،ومتابعة تقدم كل طالب بحسب الرقم السري الخاص به.
مركزة الحوسبة
الحان خوري

