
 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  1الصفحة 

 هـ02/04/1443األحد 

 الربنامج التدرييب
ي 
ي التحقق الثنائ 

 
 التسجيل ف

ي للحسابات الوزارية
  تقديم الدعم الفن 

 اإلبالغ عن مشاكل األجهزة التقنية وملحقاتها
 

ن بالتدريب:   المستهدفي 

 (. لمساعدين)للمدير العام / اعة التابإلدارات من ا مرشح -
فات تقنية المعلومات بمكاتب التعليم.  - ي ومشر

 
ف  مشر

 

 موضوعات التدريب: 

 الحسابات الوزارية.  -1
. خطوات  -2 ي

ي التحقق الثنائ 
 
 التسجيل ف

ي للحسابات الوزارية. تقديم الدعم  -3
 الفن 

 اإلبالغ عن مشاكل األجهزة التقنية وملحقاتها.  -4
ي نظام أعمالي  حلول المشاكل الشائعة -5

 
 ف

 

 : المرفقات

ي حسابات التقرير  -1
 . تحقق الثنائ 

يبدون اسم انوظفي   مالتقرير  -2  . جلي  
ي نظام تقن زاريةحسابات الو ال عنم االستعال صالحية  -3

 
ي ف

 . ين 
ي دارات واألاإل  كود  -4

 
ي  قسام ف

 . تقنين 
 

  



 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  2الصفحة 

 الحسابات الوزارية( 1

......@moe.gov.sa 
يد ، عنوان وزاري، حساب وزاري ي  الير

وئ   ، الرسمي  اإللكي 
 

@moe.gov.sa  أول حرف من اسم الموظف اسم العائلة أرقام من هويته 4آخر 

 
  ؟للموظف الحساب الوزاريعنوان تعرف كيف 

  .ي وصلت لجوال الموظف
 من الرسالة الن 

  .أو من ملفات االكسل المرسلة لكم 

  . ي
 أو من خالل صفحة االستعالم بنظام نظام تقنين 

 

 

 
ي تنتهي بـ )

ة، وبالتالي يجب jznمالحظة: الحساب القديمة الن 
عىل الموظف ( سوف يتم إلغاءها بعد في 

 أرقام من هويته.  4الجديد الذي ينتهي بآخر استخدام حسابه 
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 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  3الصفحة 

 . ن ي تقدمها الحسابات الوزارية للمستخدمي 
 الخدمات الت 

 الدخول رابط الخدمة

ي وزاريعنوان 
وئ   بريد إلكي 

......@moe.gov.sa 
webmail.moe.gov.sa 

 aamali.moe.gov.sa أعمالي منصة الدخول ل

ي 
 khadamati.moe.gov.sa الدخول لنظام خدمائ 

 

 . ن  إنشاء العناوين والحسابات الوزارية للموظفي 

  ي
ي نظام تقنين 

ية ف   . تسجيل الموظف السمه باللغة اإلنجلي  
  عىل جواله رسالة من الوزارة بمعلومات الحسابوصول انتظار . 
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 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  4الصفحة 

ي نالتحقق الث)أو تعديل( التسجيل خطوات ( 2
 
للعناوين  ائ

 والحسابات الوزارية
 

 https://aka.ms/mysecurityinfoتسجيل الدخول للرابط التالي  -1

 

 

ها(.  -2  إدخال كلمة المرور الحساب )المرسلة عىل الجوال إذا لم يتم تغيي 

 

 

https://aka.ms/mysecurityinfo
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 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  5الصفحة 

ي حالة الدخول ألول مرة، أو انتهت صالحية كلمة )تغيي  كلمة المرور  -3
 
ف

 . (المرور
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 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  6الصفحة 

ي التحقق من الهوية ) -4
 
ي تعديل أساليب ف

 
حال التسجيل مسبقا، والرغبة ف

 المصادقة(

 

 إدخال رمز التحقق المرسل للجوال،  -5
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 24من  7الصفحة 

ي الدخول لصفحة معلومات األمان.  التالي زر اختار  -6
 
 لالستمرار ف

 

ي  -7
 اختيار )أضافة أسلوب( للتحقق الثنائ 
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 24من  8الصفحة 

(، ا)اختيار أسلوب  -8 ي
الهاتف لتجنب مشاكل اختيار يفضل لتحقق الثنائ 

 حذف تطبيق المصادقة

 
 

 

 كتابة رقم الجوال المراد وصول رمز التحقق عليه، ثم التالي  -9
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 24من  9الصفحة 

 كتابة رمز التحقق المرسل للجوال للتحقق، -10

 

. واكتمال ظهور رسالة نجاح  -11 ي
ي التحقق الثنائ 

 
 التسجيل ف
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 24من  10الصفحة 

 الدعم للحسابات الوزارية تقديم ( 3
ي خطوات الدخول لنظام )

 
 (خدمائ

ي )من حساب فعال( من الرابط التالي  (1
 الدخول لنظام خدمائ 

https://khadamati.moe.gov.sa 

 

 إدخال عنوان الحساب الوزاري،  (2

 

  

https://khadamati.moe.gov.sa/
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 24من  11الصفحة 

إدخال رمز التحقق المرسل عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل  (3
 لتطبيق المصادقة. 

 
 

 (أطلب خدمةأيقونة )ختار  (4
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 24من  12الصفحة 

 الظاهرة.  ن القائمةواأليقونة المطلوبة م اختيار الخدمة (5

 
 

 نقوم بتعبئة النموذج، ثم نعمل إرسال.  (6
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 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  13الصفحة 

ن كلمة المرور    إعادة تعيي 
) ي
 
 )عن طريق نظام خدمائ

 

ي الدخول ل (1
 الرابط التالي  من نظام خدمائ 

https://khadamati.moe.gov.sa 
 تسجيل الدخول للنظام بإدخال عنوان الحساب الوزاري وإدخال كلمة المرو ر.  (2
إدخال رمز التحقق المرسل عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل لتطبيق  (3

 المصادقة. 
 نختار أيقونة )أطلب خدمة( (4
إعادة ضبط  ) ( ثم نختار الحسابات والصالحياتمن قائمة الخدمات نختار ) (5

 (. اعادة ضبط كلمة المرور(ثم نختار )كلمة المرور
 نقوم بتعبئة النموذج، ثم نعمل إرسال.  (6
ي حقل  (7

 
.  (الوصف)ف  نكتب النص التالي

 : تفاصيل أدناهالموضح إعادة ضبط كلمة المرور وإرسالها لجوال الموظف برجاء 
 moe.gov.sa@……عنوان الحساب الوزاري: 

 11111111رقم الهوية: 
 9665555555الجوال:  رقم
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: الموظف اسم

 
 مالحظة: 

 ( ي حقل
ي حال كان طلب الخدمة لحساب موظف آخر، نختار )نعم( ف 

هل الطلب ف 
 (، ونبحث عن اسم حسابه الوزاري من القائمة. نيابة عن شخص اخر؟

 ي القائمة
ي حال لم نجد اسم حسابه ف 

ي أو حساب الموظف معطل ف 
، نختار )ال(، وف 

ي أول سطر ))نظيف حقل الوصف 
الطلب نيابة عن موظف آخر وهو ف 

(............@moe.gov.sa) .)) 
 

  

https://khadamati.moe.gov.sa/
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 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  14الصفحة 

 إعادة تفعيل الحساب الوزاري المعطل
) ي
 
 )عن طريق نظام خدمائ

 

ي الدخول ل (1
 الرابط التالي  من نظام خدمائ 

https://khadamati.moe.gov.sa 
 تسجيل الدخول للنظام بإدخال عنوان الحساب الوزاري وإدخال كلمة المرو ر.  (2
إدخال رمز التحقق المرسل عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل لتطبيق  (3

 المصادقة. 
 نختار أيقونة )أطلب خدمة( (4
 ( ثم نختار الحسابات والصالحياتمن قائمة الخدمات نختار ) (5

اعادة تفعيل حساب عىل نظام أو ثم نختار ) (نشاء/تعديل/حذف الحساباتإ)
 (. تطبيق

 نقوم بتعبئة النموذج، ثم نعمل إرسال.  (6
ي حقل  (7

 
.  (الوصف)ف  نكتب النص التالي

 (moe.gov.sa@……الطلب نيابة عن )
وإعادة تعيي   كلمة (  moe.gov.sa@……برجاء إعادة تنشيط حساب المستخدم )

 . ل أدناهحسب التفاصيوإرسالها لرقم جواله  المرور 
ي الدليل النشيطحيث يتعذر العثور عىل حس

 . ابه عند البحث ف 
 11111111رقم الهوية: 
 9665555555رقم الجوال: 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: الموظف اسم

 
 مالحظة: 

 ( ي حقل
ي حال كان طلب الخدمة لحساب موظف آخر، نختار )نعم( ف 

هل الطلب ف 
 (، ونبحث عن اسم حسابه الوزاري من القائمة. اخر؟نيابة عن شخص 

 ي القائمة
ي حال لم نجد اسم حسابه ف 

ي أو حساب الموظف معطل ف 
، نختار )ال(، وف 

ي أول سطر ))نظيف حقل الوصف 
الطلب نيابة عن موظف آخر وهو ف 

(moe.gov.sa............@)) .) 
 
 

https://khadamati.moe.gov.sa/
mailto:............@moe.gov.sa))
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 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  15الصفحة 

 تعديل بيانات الحساب الوزاري
) ي
 
 )عن طريق نظام خدمائ

 

ي الدخول ل (1
 الرابط التالي  من نظام خدمائ 

https://khadamati.moe.gov.sa 
 تسجيل الدخول للنظام بإدخال عنوان الحساب الوزاري وإدخال كلمة المرو ر.  (2
عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل لتطبيق إدخال رمز التحقق المرسل  (3

 المصادقة. 
 نختار أيقونة )أطلب خدمة( (4
 ( ثم نختار الحسابات والصالحياتمن قائمة الخدمات نختار ) (5

ي بيانات حساب مستخدم(ثم نختار )إنشاء/تعديل/حذف الحسابات)
ن
 (. تغيي  ف

 نقوم بتعبئة النموذج، ثم نعمل إرسال.  (6
ي حقل  (7

 
. نكتب ال (الوصف)ف  نص التالي

تفاصيل الموضح  الوزاري للحساب (الجوال أو االسم أو الهوية/ ؟؟؟تعديل رقم )برجاء 
 : أدناه

 moe.gov.sa@……عنوان الحساب الوزاري: 
 11111111رقم الهوية: 
 9665555555رقم الجوال: 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: الموظف اسم

 
 مالحظة: 

  ي حال كان طلب الخدمة لحساب موظف آخر، نختار
ي حقل )ف 

هل الطلب )نعم( ف 
 (، ونبحث عن اسم حسابه الوزاري من القائمة. نيابة عن شخص اخر؟

 ي القائمة
ي حال لم نجد اسم حسابه ف 

ي أو حساب الموظف معطل ف 
، نختار )ال(، وف 

ي أول سطر ))نظيف حقل الوصف 
الطلب نيابة عن موظف آخر وهو ف 

(............@moe.gov.sa))) 
 
 
 

https://khadamati.moe.gov.sa/
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 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  16الصفحة 

ي وب المصادقة )حذف / تغيي  أسل
 
 (التحقق الثنائ
ي حالة حذف تطبيق المصادقة، أو فقدان الجوال أو تغيي  رقم الجوال. 

ن
 ف

 ) ي
 
 )عن طريق نظام خدمائ

 
ي من الرابط التالي  (1

 الدخول لنظام خدمائ 
https://khadamati.moe.gov.sa 

 عنوان الحساب الوزاري وإدخال كلمة المرو ر.  تسجيل الدخول للنظام بإدخال (2
 إدخال رمز التحقق المرسل عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل لتطبيق المصادقة.  (3
 نختار أيقونة )أطلب خدمة( (4
ي ( ثم نختار )الحسابات والصالحياتمن قائمة الخدمات نختار ) (5

( ثم نختار التحقق الثنائ 
ي )

 (. التحقق الثنائ 
 النموذج، ثم نعمل إرسال. نقوم بتعبئة  (6
7)  . ي حقل )الوصف( نكتب النص التالي

 ف 

ي من حسابها 
ي إلغاء وحذف ربط تطبيق التحقق الثنائ 

 
برجاء مساعدة الموظفة ف

@……(moe.gov.sa)  .وذلك بسبب فقدانها لجهاز الجوال 
 ----أو-----

) ي
ي حذف وإلغاء ربط برنامج المصدق )التحقق الثنائ 

 
 من حسابه برجاء مساعدة الموظف ف

@……(moe.gov.sa) ألن التطبيق انحذف من جواله ويتعذر عليه الدخول لحسابه ، . 
 

ي يتل هكما نرجو أيضا إعادة تعيي   كلمة المرور وإرسالها إل جوال
 
 خدمة مكن من إعادة التسجيل ف

ي 
 . التحقق الثائ 
 11111111رقم الهوية: 
 9665555555رقم الجوال: 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: الموظف اسم

 
 مالحظة: 
 ( ي حقل

 
ي حال كان طلب الخدمة لحساب موظف آخر، نختار )نعم( ف

 
هل الطلب نيابة عن ف

 (، ونبحث عن اسم حسابه الوزاري من القائمة. شخص اخر؟

  ي حقل
 
ي القائمة أو حساب الموظف معطل، نختار )ال(، وف

 
ي حال لم نجد اسم حسابه ف

 
ف

ي أول سطر ))
 
آخر وهو الطلب نيابة عن موظف الوصف نظيف ف

(............@moe.gov.sa))) 

 

https://khadamati.moe.gov.sa/
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 24من  17الصفحة 

ي جديد
ن
وئ  حساب بريد الكي 

ي حالة 
ن
. ف ي

ن
وئ يد اإللكي   الموظف لديه حساب وزاري لكن بدون خدمة الير

 ) ي
 
 )عن طريق نظام خدمائ

 
ي من الرابط التالي  (1

 الدخول لنظام خدمائ 
https://khadamati.moe.gov.sa 

 تسجيل الدخول للنظام بإدخال عنوان الحساب الوزاري وإدخال كلمة المرو ر.  (2
 إدخال رمز التحقق المرسل عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل لتطبيق المصادقة.  (3
 نختار أيقونة )أطلب خدمة( (4
ي ال( ثم نختار )المراسالت والتواصلمن قائمة الخدمات نختار ) (5

وئن يد االلكي  ( ثم نختار ير
ي جديد)

وئن  (. حساب بريد الكي 
 نقوم بتعبئة النموذج، ثم نعمل إرسال.  (6
7)  . ي حقل )الوصف( نكتب النص التالي

 ف 

ي 
وئ  ، وذلك للموظف الموظف الموضح بياناته أدناهبرجاء إنشاء صندوق بريد الكي 

ي التواصل مع قطاعات الوزارة المختلفة من خالل 
ي رسمي لحاجة العمل ف 

وئ  بريد الكي 
 حسب التفاصيل التالية: 

 
 moe.gov.sa……@عنوان الحساب الوزاري: 

 11111111رقم الهوية: 
 9665555555رقم الجوال: 

 اسم الموظف: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 مالحظة: 
 ( ي حقل

 
ي حال كان طلب الخدمة لحساب موظف آخر، نختار )نعم( ف

 
هل الطلب نيابة عن ف

 حسابه الوزاري من القائمة. (، ونبحث عن اسم شخص اخر؟

  ي حقل
 
ي القائمة أو حساب الموظف معطل، نختار )ال(، وف

 
ي حال لم نجد اسم حسابه ف

 
ف

ي أول سطر ))
 
الطلب نيابة عن موظف آخر وهو الوصف نظيف ف

(moe.gov.sa............@))) 
  

https://khadamati.moe.gov.sa/
mailto:............@moe.gov.sa))


 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  18الصفحة 

 وملحقاتهاالتقنية األجهزة مشاكل عن  اإلبالغ( 4
ي )

 
 (عن طريق نظام خدمائ

 

 .بالغات عنهاإنشاء املشاكل املتاح قائمة 
 التصنيف الفرعي  التصنيف الرئيسي 

 مشامل أمنية
ي 
 رسالة أمنية                                   خرق أمن 

وسات                              سلوك مشبوه  قضايا مكافحة الفي 
وسات مشكلة ي مكافحة الفي 
 
 ف

 مشاكل الشبكة

 (WIFIضعف الشبكة الالسلكية )
ي الهاتف الشبكي 

 
ي جودة االتصال ف

 
 ضعف ف

نت  مشكلة اني 
 نقطة الشبكة ال تعمل

 مشاكل األجهزة

ي األجهزة الذكية                                    الهاتف ال يعمل
 
 مشكلة ف

ي الحاسب المحمول
 
ي الطابعة                 مشكلة ف

 
 مشكلة ف

ي الفاكس
 
ي                                  مشكلة ف

ي الماسح الضوئ 
 
 مشكلة ف

ي جهاز مكتب
 
 الشاشة ال تعمل                           مشكلة ف

 مشاكل التطبيقات
ي أعمالي 

 
ي فارس                                   مشكلة ف

 
 مشكلة ف

                           بيق ال يعملنظام أو تط

ة ال تعمل                                        رسائل خاطئة األخطاء الشائعة  وظيفة أو مي  

ي  مشاكل الدخول
ي التحقق الثنائ 

 
 تسجيل ف

 

ي )من حساب فعال( من الرابط التالي  (1
 الدخول لنظام خدمائ 

https://khadamati.moe.gov.sa 

 

https://khadamati.moe.gov.sa/


 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  19الصفحة 

 إدخال عنوان الحساب الوزاري،  (2

 

إدخال رمز التحقق المرسل عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل  (3
 لتطبيق المصادقة. 

 
 



 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  20الصفحة 

 (اإلبالغ عن مشكلةختار أيقونة ) (4

 

 (. إنشاء بالغ جديدأيقونة )اختيار  (5

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  21الصفحة 

نقوم بتعبئة النموذج الظاهر باختيار المبن  والتصنيف الرئيسي والفرعي  (6
 للمشكلة، ثم نكتب تفاصيل المشكلة. 

كة المتعاقدة.  (7 ي الشر ة من فنن 
 نعمل إرسال للبالغ، ليتم مباشر

 

  



 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  22الصفحة 

ي نظام أعمالي المشاكل  ( حلول5
ن
 الشائعة ف

 

 السبب: 
ي 
 
 . عدم تفعيل التحقق الثنائ

 
 الحل: 

.  يجب التسجل ي
 
ي خدمة التحقق الثنائ

ن
 ف

ظهور رسالة خطأ بعد إدخال كلمة 
 المرور

 السبب: 
  الوزاري ليس له صالحيات عىل نظام أعمالي حساب 

 . ي أعمالي
 
 أو سجل دخوله بحساب آخر ليس لديه صالحيه ف

 
 

 الحل: 
 سجل الدخول به. الذي يتأكد من الحساب 

: رفع تذكرة  ي
 من خالل نظام خدمائ 

 >>أعمالي   >>)أنظمة الوزارة ثم ( خدمة أيقونة اطلب)من 
 .)  طلب صالحية لنظام أعمالي

االتصاالت اإلدارية  مركز  ، يرجع يتواصل معحل التذكرةوبعد 
 لربطه باإلدارة الفعلية. 

 صورة الخطأظهور 
System Message 

 
 
 أو
 

إذا االتصاالت االدارية ما حصلوا  
ي نظام أعمالي وهو 

ن
للموظف أي بيانات ف

 عنده حساب وزاري
 

 السبب: 
ي عنده صالحية 

ي أعمالي )يعن 
 
حساب الموظف مضاف ف

(، لكن غي  مرتبط بأي إدارة.   لنظام أعمالي أعمالي
 

 الحل: 
ي 
يتواصل مع االتصاالت اإلدارية لربطه باإلدارة الفعلية الن 

 ها. يعمل ب

 404صورة الخطأ 

 
  



 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  23الصفحة 

 طلب صالحيات لنظام أعمالي 
) ي
 
 )عن طريق نظام خدمائ

 
ي الدخول ل (1

 الرابط التالي  من نظام خدمائ 
https://khadamati.moe.gov.sa 

 تسجيل الدخول للنظام بإدخال عنوان الحساب الوزاري وإدخال كلمة المرو ر.  (2
إدخال رمز التحقق المرسل عىل الجوال، أو باعتماد الطلب المرسل لتطبيق  (3

 المصادقة. 
 نختار أيقونة )أطلب خدمة( (4
طلب (ثم نختار )أعمالي ) ( ثم نختار أنظمة الوزارةمن قائمة الخدمات نختار ) (5

 (. صالحية لنظام أعمالي 
 نقوم بتعبئة النموذج، ثم نعمل إرسال.  (6
ي حقل  (7

 
.  (الوصف)ف  نكتب النص التالي

 : تفاصيل أدناهالموضح  الوزاري برجاء إضافة ومنح صالحيات نظام أعمالي للحساب
 عنوان الحساب الوزاري

 11111111رقم الهوية: 
 9665555555رقم الجوال: 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: الموظف اسم
 20100 : كود تعليم جازان

 
 مالحظة: 

  ،ي حال كان طلب الخدمة لحساب موظف آخر
ي حقل )ف 

هل الطلب نختار )نعم( ف 
 (، ونبحث عن اسم حسابه الوزاري من القائمة. نيابة عن شخص اخر؟

 ي القائمة
ي حال لم نجد اسم حسابه ف 

ي أو حساب الموظف معطل ف 
، نختار )ال(، وف 

ي أول سطر ))نظيف حقل الوصف 
الطلب نيابة عن موظف آخر وهو ف 

(moe.gov.sa............@))) 
  

https://khadamati.moe.gov.sa/
mailto:............@moe.gov.sa))


 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 

 ة جازانالعامة للتعليم مبنطقاإلدارة 

 إدارة تقنية املعلومات

 

 24من  24الصفحة 

ن تغيي   / إضافة   إدارة الفعليةالموظف ب تسكي 
 للدخول عىل نظام أعمالي 

 االتصاالت اإلدارية(مركز )عن طريق  
 

ي نظام أعمالي عىل إدارته الفعلية، التأكد من: 
 
 -قبل إضافة الموظف ف

  نجاح ، ي
ي التحقق الثنائ 

 
 (. aka.ms/mysecurityinfoالرابط ) منالتسجيل ف

  اكتمال) ي
 طلب صالحيات نظام أعمالي )من خالل نظام خدمائ 

ثم نقوم بالتواصل مع مدير مركز االتصاالت اإلدارية إلضافة الموظف عىل 
 إدارته الفعلية. 

 

 

https://aka.ms/mysecurityinfo

