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 خبص ثتم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد

 ِالحظخ
سِض اٌجش٠ذ 

 اإلٌىتشٟٚٔ إلداستٗ
 اٌّّٙخ اٌجبسصح

 ػٕٛاْ اٌجش٠ذ اإلٌىتشٟٚٔ

 ٔطبق اٌجش٠ذ ئعُ اٌّغتخذَ

    @hasaedu.gov.sa 

 التاريخ التوقيع المسؤول عن إنشاء الحساب البريدي

 م202/    /          
 
 
 
 

 ١ٌٚظ اٌّذاسط ٌإلداسح ثطبٌت اٌجش٠ذ اإلٌىتشٟٚٔخبص 

 أٚالً/ اٌج١بٔبد األعبع١خ ٌٍّٛظف

 اٌشثبػٟ اعُ اٌّٛظف  سلُ اٌغزً اٌّذٟٔ 

 سلُ اٌزٛاي  االداسح/اٌمغُ 

 
ٌجبسصح اٌتٟ اٌّّٙخ ا

 ٠ضاٌٚٙب
 ِغّٝ اٌٛظ١فخ 

 اٌّجبشش ئ١ظشاعُ اٌ  ا١ّ٠ً اٌشئ١ظ اٌّجبشش  

 /اٌتح٠ٍٛخٌؼًّا سلُ ٘بتف  اٌّجٕٝ/اٌذٚس/اٌّىتت 

 حفظه اهللاملكرم/  مدير إدارة تقهًة املعلىمات ...                           
 ؛ السالم علًكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد

 ه :أدنا /ـها ة املدرج بًاناتهـبريد إلكرتونٌ للمىظف/إنشاء التكرم بنأمل مهكم 
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 :تؼ١ٍّبد ٘بِخ
 

ئٌٝ ئداسح تم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌجش٠ذ  ٗئسعبٌ اٌّجبشش ٚ اٌشئ١ظطجبػخ إٌّٛرد ٚ ِظبدلتٗ ِٓ لجً  آًِ .1

 . اإلٌىتشٟٚٔ
ػٍٝ  sms ٌىتشٟٚٔ ثؼذ اػتّبدٖ ِٓ لجً ئداسح تم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ثشعبٌخ رٛايعٛف ٠تُ ئشؼبسوُ ثتأع١ظ اٌجش٠ذ اإل .2

 .أٚ ػجش ثش٠ذ سئ١غىُ  اٌشلُ اٌّذْٚ فٟ إٌّٛرد
   ٌٍذخٛي ػٍٝ طفحخ اٌجش٠ذ اإلٌىتشٟٚٔ ِٓ خالي اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌإلداسح أٚ ِٓ خالي اٌشاثط .3

email.hasaedu.info  . 
 . ِٕز اٌّشح األٌٚٝ ىُحغبثٌ ىُدخٌٛػٕذ حغبثىُ ٚفٛس اعتالِىُ ٌتغ١١ش وٍّخ اٌّشٚس  آًِ .4
أْ تىْٛ ثحذ أدٔٝ ِىٛٔخ ِٓ حّبْ  آًِأْ ٠ىْٛ اخت١بسن ٌىٍّخ اٌّشٚس ١ٌظ عٙالُ ٚال ٠ّىٓ تخ١ّٕٙب وّب  آًِ .5

 ( . ..... اٌخ خبٔبد ٚتتىْٛ ِٓ ِض٠ذ ِٓ األحشف )اٌظغ١شح ٚاٌىج١شح( ٚاألسلبَ ٚاٌحشٚف اٌخبطخ )&^%
ش٠خ وٍّخ اٌّشٚس ٚػذَ ئفشبؤ٘ب ألحذ ٚأخز اٌتذاث١ش اٌالصِخ ٌزؼٍٙب احتشاص٠خ ال٠ّىٓ اٌٛطٛي اٌّحبفظخ ػٍٝ ع آًِ .6

 ئ١ٌٙب ثغٌٙٛخ . 
 .حغبثٗ ِٓ خاليِغإ١ٌٚخ وبٍِخ ػٓ وً إٌشبطبد اٌتٟ تحذث  ِغئٛالً  عٛف ٠ىْٛ اٌّغتخذَ  .7
 ٘زا اٌجش٠ذ ِخظض ألغشاع اٌؼًّ ١ٌٚظ ٌٍّشاعالد اٌشخظ١خ ٚاألِٛس اٌخبطخ . .8
ٝ اعتخذاَ اٌجش٠ذ ٚفك ضٛاثط اٌتخبطت اإلٌىتشٟٚٔ اٌّتؼبسف ػ١ٍٙب ِٓ ح١ج ِالئّخ حزُ اٌخط ٚٔٛػٗ ٌٚٛٔٗ ٠شاػ .9

، ٚػذَ اإلثتزاي فٟ وخشح األٌٛاْ ، ِٚؼم١ٌٛخ حزُ اٌّشفك ، ٚػذَ اعتخذاِٗ ألغشاع تزبس٠خ أٚ ئػال١ٔخ ، ٚػذَ 

 اٌتظبدَ أٚ اٌتؼذٞ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ .
اٌتبثؼخ ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌٍتؼ١ٍُ ثبألحغبء ئال ِٓ ٌٗ ئسعبي سعبئً رّبػ١خ ٌٍّزّٛػبد اٌجش٠ذ٠خ  ٠شاػٝ ػذَ ِحبٌٚخ .11

طج١ؼخ ػًّ تخٌٛٗ ٌٚذ٠ٗ ئرْ ثزٌه ، ِغ ِشاػبح اٌّحبفظخ ػٍٝ خظٛط١خ ػٕب٠ٚٓ اإلتظبي ٚػذَ ٔشش٘ب أٚ ِٕحٙب 

 ٌزٙبد خبسر١خ .
ٚتخبطجبتٗ ٚوً ِب ٠تؼٍك ثٗ ِٓ ّٔبرد ِٚغتٕذاد  ٠شاػٝ اٌّحبفظخ ػٍٝ عش٠خ اٌج١بٔبد اٌّتؼٍمخ ثحغبة اٌجش٠ذ .11

ٚث١بٔبد ِٚحبدحبد .. اٌخ ، ٚػذَ اعتخذاَ اٌجش٠ذ فٟ اٌتغز١ً ثبٌّٕتذ٠بد أٚ اعتخذاِٗ و٠ٛٙخ ٌتح١ًّ تطج١مبد أٚ 

 اإلشتشان ِٓ خالٌٗ فٟ شجىبد اٌتٛاطً اإلرتّبػٟ ، أٚ ِب شبثٗ رٌه .
ششوخ  ثبٌتؼبْٚ ِغ  ثّحبفظخ األحغبء ٍتؼ١ٍُ ٌبإلداسح اٌؼبِخ ٘زٖ اٌخذِخ ِمذِخ ِٓ ئداسح تم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ث .12

google  أٚ أٞ  أٚ اإلٔمطبع ػٓ اٌؼًّ ٌٍذساعخ أٚ اإل٠فبد  اٌتمبػذ أٚ اإلٔتمبي ٌزٙخ أخشٜاٌؼب١ٌّخ، ٚفٟ حبٌخ

 . ٌتٕف١ز طٍجىُ ٚئشؼبسٔب ٌغبء اٌجش٠ذ ٠شرٝ ِشاعٍتٕبدٚاػٟ أخشٜ إل
ٌحغبة غ١ش إٌشط "اٌخبًِ" اٌزٞ ٌُ ٠تُ اٌذخٛي ػ١ٍٗ ٌّذح تزبٚصد ػبَ ٠حك إلداسح تم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد حزف ا .13

 . وبًِ

 .أٚ ػٍٝ أحذ ٔطبلبد اداسح اٌتؼ١ٍُ   hasaedu.gov.saػٍٝ ٔطبق  ١ٌظ ٌذٞ حغبة ثش٠ذ آخشأتؼٙذ ثأْ  .14
 تتّٕٝ ٌىُ أعشح تم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ح١بح عؼ١ذح ٚعبػبد ػًّ ِّتؼخ . .15

 
 

 ئعُ ٚتٛل١غ طبحت اٌطٍت )ِغتٍُ اٌجش٠ذ( تاٌّجبشش ػٍٝ اٌطٍ اٌشئ١ظِظبدلخ 

 اإلعُ اٌتٛل١غ اإلعُ اٌتٛل١غ اٌتبس٠خ

     
 

 

 ختُ اٌشعٌّٟا                                                                           
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