
 

 05/11/2020: التاريخ

 حضرات أولياء األمور الكرام، 

املعتمد من   ر نشرها من خالل نظام "معلوماتي"، فو الكترونًيا  للطلبة سيتم الحصول على النتائج املعرفة و   بناًء على تعليمات دائرة التعليم

 . قبل دائرة التعليم واملعرفة 

اإلبتدائي  إلى الصف الثاني عشر استخدام اسم املستخدم و كلمة املرور التي تم استخدامها في   ألول على أولياء أمور الطلبة من الصف ا

 aegov.adek.maaloumati. على الرابط الفصول املاضية 

 يرجى اتباع الخطوات اآلتية :  الذين فقدو كلمة املرور  أما بالنسبة للطلبة 

   aegovadek..maaloumati.التالي:  الرابط  إلىالدخول  -1

 بحرف " الطالبة/"رقم الطالبسم املستخدم إإدخال   -2
ً
  " (S )  مسبوقا

 .(من الشهادات السابقة الطالبة/يمكن الحصول على رقم الطالب) .S1234يكون إسم املستخدم، 1234 الطالبة /مثال : رقم الطالب     

 .  ”forget password“الضغط على كلمة  -3

 أكدالتو   . ية، تاريخ امليالد، الصف الحاليبشكل دقيق وهي رقم الهوية اإلمارات الطالبة/ بيانات املطلوبة التي تخص الطالبال  ادخال -4

   ستقبال  إفي حال الرغبة برقم الهاتف يمكن لولي األمر تعديل  و  SMSعلى شكل ملرور املؤقتة كلمة امن رقم الهاتف الذي ستصل عليه    

 .  "okثم الضغط على "الرسالة النصية على رقم هاتف آخر متاح     

 ae.adek.govmaaloumati. الرابط مرة أخرى على يجب الدخول    SMSعن طريق ال  رور بعد الحصول على كلمة امل – 5

 إوإدخال        
ً
 التي تم الحصول عليها .  رور املؤقتة وكلمة امل سم املستخدم كما تم إدخاله سابقا

نرجو األخذ بعين اإلعتبار أن الرسالة النصية التي سوف تصلكم لن تحتوي على إسم الطالب/الطالبة لذلك ملن لديه أكتر من   •

 إنشاء الحسابات بالتتابع بعد الحصول على الرسالة النصية لكل طالب.طالب/طالبة، عليه 

    ة املرور الجديدة التي قام بإدخالها، الستخدامها الدائم في الحصول على معلى ولي األمر اإلحتفاظ بكلعند تغيير كلمة املرور املؤقتة  -6

 .  باملستقبل النتائج     

 ي"ملعلى "التقدم الع الطالبة بعد الدخول إلى الصفحة الخاصة بالطالب / الطالبة و الضغطالع على نتيجة الطالب/يمكن اإلط -7

“curriculum  marks” .   

  :مالحظة •

 ."معلوماتي"  على نظامأو إلنشاء حساب جديد إنشاؤها سابًقا   تباع الخطوات السابقة في حال تم نسيان كلمة املرور لحسابات تميمكن إ -

 . في بداية العام الدراس ي  الصف األول والطالب الجدد مسبًقاتم ارسال رقم الطالب لطالب  -

 

 النجاح والتوفيق متمنين لكن دوام  

 اإلدارة
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