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     Come accedere al registro elettronico Nuvola                                         Nuvola  لكترونيالدخول إلى السجل اإل ةكيفي 

 

 Da Personal Computer, vi consigliamo l’uso del browser Google Chrome, scaricabile attraverso il 
link: https://www.google.it/intl/it/chrome/browser/desktop/index.html  

              Per accedere a Nuvola, collegati dunque al sito Web del servizio  https://nuvola.madisof.it/login 

 الشخصي، ننصح باستخدام محرك البحث   من جهاز الكمبيوترGoogle Chrome  :عبر الرابط   
https://www.google.it/intl/it/chrome/browser/desktop/index.html  

     https://nuvola.madisof.it/login  :، أدخل إلى موقع الخدمة بواسطة الرابط Nuvolaللوصول إلى خدمة           

 

 Play storeفنحتاج الى تطبيق  Androidأما من هاتف          App storeنحتاج الى تطبيق iPhone (إذا اردنا الدخول من هاتف ايفون 

    )   Nuvolaإسمه مجاني على شكل غيمة زرقاء التطبيق الوتنزيل 

 

 

1. Inserisci le tue credenziali nei campi Nome utente e Password e fai clic sul pulsante Login.  (ATTENZIONE 
ai caratteri MAIUSCOLO e minuscolo) 

 

 .( إلتزم بكتابة األحرف الصغيرة والكبيرة)  Loginفي حقلي إسم المستخدم وكلمة المرور وانقرعلى مفتاح عتمادك إدخل بيانات أ. 1 

 

2. Al primo accesso viene richiesto di modificare la password: nella nuova pagina aperta, digita la tua 
password attuale nel campo Password attuale, inserisci la nuova Password che hai scelto nei campi Nuova 
password e Conferma nuova password e fai clic sul pulsante Cambia la mia password per confermare le 
modifiche. 

 

في الصفحة الجديدة  .  للمرة األولى، يطلب منك تغيير كلمة المرور الخاصة بك Nuvolaإلى السجل اإللكتروني  . عند تسجيل الدخول 2 
تأكيد كلمة المرور  وكلمة المرور الجديدة  كتب كلمة المرور الجديدة في حقليّ أثم  حقل كلمة المرور الحاليةأكتب كلمة المرورالحالية في 

 . salva المرور لحفظ التغييرات وانقر مفتاح تغيير كلمة الجديدة
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    :  جب أن تتضمنكلمة المرور الجديدة ي  : مالحظة 

  رموزعلى األقل.  8 -
  .  &%$/_ )- !؟   رمز واحد خاص على األقل (بعض األمثلة على الرموز الخاصة  -
  ما ال يقل عن حرف كبير واحد وحرف صغير واحد.  -
 رقماً واحدا على األقل.  -

 
 

3. Al primo accesso su Nuvola, puoi cambiare anche il tuo nome utente con uno più facile da ricordare. 
Inserisci un tuo indirizzo mail valido nel campo Email che può servire in caso di smarrimento dei dati di 
accesso. Digita il tuo numero di telefono per ricevere comunicazioni tramite SMS nel campo Cellulare e fai 
clic sul pulsante Salva per completare la procedura di modifica credenziali e accedere alla schermata 
principale del registro elettronico Nuvola. 

 

إلى إسم   Username يمكنك أيضا تغيير إسم المستخدم الخاص بك ، Nuvola. عند تسجيل الدخول للمرة األولى في السجل اإللكتروني 3
الستخدامه في حالة فقدان بيانات تسجيل الدخول الخاصة  Email بريدك االلكتروني أحرف على األقل) ويمكنك إدخال عنوان  6يسهل تذكره (
  في الحقل المناسب وذلك لتلقي الرسائل القصيرة.   Cellulareهاتفك  رقم بك. ثم أكتب  

 االلكتروني.  Nuvolaإلكمال إجراء تغيير بيانات اإلعتماد والوصول إلى الصفحة الرئيسية لسجل   Salvaأنقر مفتاح الحفظ 

  

 


