معلوماتي
خدمة الطالب في دائرة التعليم و المعرفة

www.adek.abudhabi.ae

كيفية الدخول
بعد انتهاء المدرسة من إنشاء الحساب
 يرجى اإلنتقال إلى https://maaloumati.adec.ac.ae
 يجب على الطالب إدخال اسم المستخدم الخاص به ،و هو عبارة عن ” “sمتبوعاً برقم الطالب  ،eSISعلى سبيل المثال
s12345
 انقر على نسيت كلمة «نسيت كلمة المرور؟» على شاشة تسجيل الدخول ل «معلوماتي» لبدء عملية الحصول على
كلمة مرور مؤقتة.
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التحقق من صحة البيانات
األسئلة الشخصية التي يتعين اإلجابة عليها بشكل صحيح










كشف التحقق من الهوية حيث يجب التأكد من هوية المستخدم إلمكانية الدخول الى حساب المستخدم.
يسمح ب  3محاوالت لتأكيد هويتهم على شاشة التحقق من الهوية ،ثم سيقوم النظام بقفل حساب المستخدم.
قم بإدخال تاريخ الميالد و الصف الحالي.
و سيتم سحب البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة من سجل الطالب ،على أن يتم ملئ حقل واحد على األقل من أجل الحصول على كلمة
مرور مؤقتة.
اذا احتوت كل الحقول على معلومات االتصال ،سيتم بعد ذلك إرسال كلمة السر الى كليهما.
يمكن تغيير حقل البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة و سيتم حفظ هذا في النظام.
انقر «موافق» لقبول كافة المعلومات التي تم إدخالها ،سيتم عرض رسالة تأكيد
بأنه تم إرسال الرسالة.
عند النقر على «موافق» سيتم إغالق النافذة و العودة الى صفحة شاشة الدخول الرئيسية.
انقر فوق «إلغاء» لتجاهل أي معلومات تم إدخالها و إغالق النافذة ،لن يتم حفظ أي شيء.
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تسجيل الدخول
بعد استالم كلمة مرور مؤقتة







بمجرد استالم كلمة سر مؤقتة ،يجب على المستخدم االنتقال الى https://maaloumati.adec.ac.ae
ادخل اسم المستخدم و كلمة المرور المؤقتة مرة أخرى و انقر فوق «قبول الشروط و تسجيل الدخول».
عندما يسجل المستخدم دخوله أول مرة بكلمة المرور المؤقتة ،فإن النظام يجبر المستخدم بتغيير كلمة المرور.
يجب على المستخدم كتابة كلمة المرور المؤقتة الحالية في الحقل األول ،ثم كلمة مرور المستخدم الجديدة (أرقام و حروف 8 ،أحرف)
في الحقول الثانية و الثالثة .هذه كلها حقول إجبارية و يجب ملؤها.
انقر فوق «استمرار» للسماح للمستخدم بحفظ تغييرات كلمة المرور التي قام المستخدم بإدخالها على الشاشة .اتقر فوق «إلغاء»
لتجاهل أي معلومات لكلمة المرور الجديدة التي تم إدخالها.
سيتم اإلبقاء على كلمة المرور المؤقتة و سيتم إرجاع المستخدم إلى شاشة تسجيل الدخول الرئيسية.
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