
Follow Password Criteria معاي� الرقم الّ�ي

Length should be between 8 - 11
Should include Capital , Small letter and Numbers .

Shouldn’t include any part of your full name .

Avoid any symbols.

يجب أن يكون طول الرقم ال�ي من ٨-١١

يجب أن يحتوي الرّقم ال�ي ع� الحروف الكب�ة والصغ�ة

يجب أن � يحتوي الرّقم الّ�ي ع� أي جزء من اسمك الكامل

تجنب إدخال الرموز

Go to the following link:

اذهب إ� الرابط التا�   قم بكتابة اسم ا�ستخدم وكلمة ا�رور

اكتب الرقم ال�ي القديم والجديد وقم بتأكيده 

�اضغط ع� تغي� كلمة الّ
https://selfservice.dah.edu.sa

Type Your DAH Username & Password

لقد تم تغي� كلمة الّ� بنجاح 

Your Password has been changed successfullyType the old & new password then con¥rm it 
Click Change

How to Change your DAH Password 

 كيفية تغي� كلمة ا�رور

keep your password safe by
*Use strong password

*Never share your password with others

*Log out from your account a�er using public computers 

 استخدم كلمة مرور قوية

� تشارك كلمة ا�رور الخاصة بك مع ا�خرين

   تأكد من تسجيل الخروج من حسابك بعد استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة

 تأكد من الحفاظ ع� كلمة ا�رور آمنة وذلك عن طريق

*
*
*

https://selfservice.dah.edu.sa


Connect to your E-mail ÁوÂلكÃيد اÄتصال بالÃا 

How to Connect to your Email

كيفية ا�تصال بال�يد ا�لك�و� الخاص بك

Go to the following link:
اذهب إ� الرابط التا� اكتب كلمة ا�رور الخاصة بك ثم قم بتسجيل الدخول قم بكتابة عنوان بريدك الكامل

https://outlook.o�ce365.com/mail/ username@dah.edu.sa

Type Your full email address Type your password then sign in

keep your password safe by
*Use strong password

*Never share your password with others

*Logout from your account a�er using public computers

 استخدم كلمة مرور قوية

� تشارك كلمة ا�رور الخاصة بك مع ا�خرين

   تأكد من تسجيل الخروج من حسابك بعد استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة

 تأكد من الحفاظ ع� كلمة ا�رور آمنة وذلك عن طريق

*
*
*

https://outlook.office365.com/mail/
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