معلوماتي
خدمة الطالب في مجلس أبوظبي للتعليم

www.adec.ac.ae

كيفية الدخول
بعد موافقة المدرسة إلنشاء حساب
 يرجى االنتقال إلى https://maaloumati.adec.ac.ae/
 يجببب ىلببى الطالببب إدخببال اسببم المسببتخدم الخببا ببب وهببو ىبببارع ى ب ”“sمتبوىببا بببر م الطالببب  ESISىلببى سبببيل الملببال
” “s12345في حقل «العضو»
 انقر ىلى «نسيت كلمة المرور؟» ىلى شاشة تسجيل الدخول ل «معلوماتي» لبدء ىملية الحصول ىلى كلمة مرور مؤ تة.
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التحقق م صحة الهوية
اقسئلة الشخصية التي يتعي اإلجابة ىليها بشكل صحيح









كشف التحقق م الهوية حيث يجب التأكد م هوية المستخدم المكانية الدخول إلى حساب المستخدم.
يسمح بـ  3محاوالت لتأكيد هويتهم ىلى شاشة التحقق م الهوية لم سيقوم النظام بقفل حساب المستخدم.
وسيتم سحب البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرع م سجل الطالب في  ESISىلى أ يتم ملئ حقل واحد ىلبى اق بل مب أجبل
الحصول ىلى كلمة مرور مؤ تة.
إذا احتوت كل الحقول ىلى معلومات االتصال سيتم بعد ذلك ارسال كلمة السر إلى كليهما.
يمك تغيير حقل البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرع وسيتم حفظ هذا في النظام.
انقر فوق «موافق» لقبول كافة المعلومات التي تم إدخالها سيتم ىرض رسالة تأكيد بأن تم إرسال الرسالة.
ىند النقر ىلى «موافق» ىلى الرسالة سيتم إغالق النافذع والعودع إلى صفحة شاشة الدخول الرئيسية.
انقر فوق «إلغاء» لتجاهل أي معلومات تم إدخالها وإغالق النافذع ل يتم حفظ أي شيء.
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تسجيل الدخول
بعد استالم كلمة سر مؤ تة






بمجرد استالم كلمة سر مؤ تة يجب ىلى المستخدم االنتقال إلى https://maaloumati.adec.ac.ae/
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرورالمؤ تة مرع أخرى وانقر فوق « بول الشروط و تسجيل الدخول».
ىندما يسجل المستخدم دخول أول مرع بكلمة المرورالمؤ تة فإ النظام يجبر المستخدم بتغييركلمة المرور.
يجببب ىلببى المسببتخدم كتابببة كلمببة المرورالمؤ تببة الحاليببة فببي الحقببل اقول لببم كلمببة مرورالمسببتخدم الجديببدع ( أر ببام وحببروف 8
أحرف) في الحقول اللانية واللاللة .هذه كلها حقول إجبارية ويجب ملؤها.
انقر فوق «اسبتمرار» للسبما للمسبتخدم بحفبظ تغييبرات كلمبة المبرور التبي بام المسبتخدم بإدخالهبا ىلبى الشاشبة .انقبر فبوق إلغباء
لتجاهل أي معلومات لكلمة المرورالجديدع تم إدخالها.
سيتم االبقاء ىلى كلمة المرور المؤ تة وسيتم إرجاع المستخدم إلى شاشة تسجيل الدخول الرئيسية.
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