
لقد تّم التعاون مع مجموعة ‘‘داتافلو‘‘ لخدمات التحقق من المصدر األساسي على مؤهالتك العلمية وشهادات الخبرة 
والرخص المهنية الخاصة بك من أجل التأهل والحصول على ترخيص من المركز الوطني للطب التكميلي والبديل لتتمكن من 

العمل كأخصائي ومهني في المجال الطّب التكميلي والبديل. 

الوثائق المطلوبة للتحقق تفاصيل الخدمة الباقة

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز السفر؛ و●
شهادة أكاديمية واحدة؛ و●
شهادة خبرة سابقة واحدة؛ أو ●

رخصة مهنية سابقة  واحدة.

التحقق من المصدر األساسي (PSV) مما يلي:
أعلى مؤهل أكاديمي تعليمي؛●
ترخيص مهني أو شهادة خبرة صادرة عن صاحب العمل السابق؛●
تحقق من اسم المرشح على قاعدة بيانات كروس شك ●

CrossCheck الخاصة بداتافلو.

الكوادر الطبية 
المتخصصة و المساندة

ريال سعودي ٦٣٨

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز السفر؛ و●
شهادة أكاديمية واحدة؛ أو ●
شهادة خبرة سابقة واحدة؛ أو●
رخصة مهنية  واحدة.●

التحقق من المصدر األساسي (PSV) مما يلي:
أعلى مؤهل أكاديمي تعليمي؛●
ترخيص مهني أو شهادة خبرة صادرة عن صاحب العمل السابق؛●
تحقق من اسم المرشح على قاعدة بيانات كروس شك ●

CrossCheck الخاصة بداتافلو.

مستند إضافي
ريال سعودي ٣٠٠

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز السفر؛ و●
شهادة أكاديمية واحدة؛ أو ●
شهادة خبرة سابقة واحدة؛ أو●
رخصة مهنية واحدة.●

التحقق من المصدر األساسي (PSV) مما يلي:
أعلى مؤهل أكاديمي تعليمي؛●
رخصة مهنية؛●
شهادة الخبرة الصادرة من صاحب العمل السابق؛●
تحقق من اسم المرشح على قاعدة بيانات كروس شك ●

CrossCheck الخاصة بداتافلو.

مستند واحد مستقل
ريال سعودي ٥٣٨

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز السفر؛ و●
تقرير داتافلو السابق أو رقم ●

مرجع التقرير.

نقل تقرير داتافلو للمرشح الذي صدر سابقًا إلى وزارة أو سلطة 
أخرى، إلى منصة "المركز"، شريطة أال يتضمن التقرير وثائق جديدة.

نقل التقرير
ريال سعودي ٢٠٠

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز السفر●

 CrossCheck تحقق من اسم الفرد على قاعدة بيانات كروس شك
الخاصة بداتافلو.

كروس شك
ريال سعودي ٨٥

مرحبا بكم في المركز الوطني للطب التكميلي والبديل

عند االنتهاء من عملية التحقق، يتم إعداد تقرير نهائي تحصل على نسخة منه، كما نحصل بدورنا على نسخة أخرى 
إلتمام المراجعة من طلب الترخيص الخاص بك.

للتسجيل وبدء عملية التحقق، يرجى الضغط هنا أو من خالل مسح رمز االستجابة السريعة من خالل هاتفك الذكي.

مالحظة مهمة: قبل أن تبدأ طلبك ، يرجى مراجعة قائمة البيانات والمستندات المطلوبة لتحديد الباقة 
المطلوبة لخدمة التحقق من المصدر االساسي.

 يجوز للجهة المصدرة طلب وثائق إضافية و/أو أية معلومات إضافية من أجل إتمام عملية التحقق. وسيكون أحد موظفي مجموعة داتافلو على تواصل مباشر معكم في حال وجود أية متطلبات إضافية.

توقيع خطاب التفويض1 تحميل نسخ من الوثائق المطلوبة.التسجيل للخدمة و إدخال البيانات الخاصة بك 23

وتعد عملية التحقق من المصدر األساسي للوثائق عملية في غاية الوضوح والسهولة، وتتألف من ثالث خطوات رئيسة:

QR Code

https://corp.dataflowgroup.com/munbahrain


دليل توضيحي لتقديم الطلب

للتقدم بالطلب و الحصول على التحقق من المصدر األساسي للمركز الوطني للطب 
.QR Code التكميلي والبديل، انقر هنا أو امسح رمز االستجابة السريعة

قم بتعبئة نموذج طلب التسجيل واختر
والطب  ” المركز الوطني للطب التكميلي 

البديل“  من القائمة

بمجرد تقديم نموذج الطلب المعبأ، 
ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تتضمن 

رابط تفعيل الحساب

بعد تعبئة وتسجيل الطلب، اضغط على 
"المركز الوطني للطب التكميلي والطب 

البديل" من القائمة 

اضغط على
 Detailed Case Entry 

 لتقديم طلبك

قم بتعبئة كافة البيانات ورفع الوثائق 
المطلوبة في الصفحات التالية:

التفاصيل الشخصية●
تعليم●
توظيف●
الرخصة المهنية●

بعد إدخال كافة البيانات، قم برفع 
الوثائق المطلوبة. بعدها قم بتحميل 
خطاب التفويض وتوقيعه، ومن ثم رفع 

نسخة من الخطاب من ضمن الوثائق 
المطلوبة

على الصفحة الخاصة بالدفع، راجع قيمة 
الرسوم اإلجمالية، ومن ثم اضغط على 

Submit Application لتقديم طلبك 
والمضي لبوابة الدفع

بمجرد االنتهاء من الدفع، سيقوم النظام 
تلقائيًا بإصدار إيصال دفع قابل للطباعة، 
كما سيتم تحويل طلبك للبدء بعملية 

التحقق على الفور

قم بمراجعة كافة البيانات بعناية قبل 
تقديم الطلب

Edit لتعديل البيانات، اضغط على

بإمكانك متابعة حالة طلبك في أي وقت وبسهولة من خالل الضغط على تتبع حالة طلبك

بمجرد انتهاء مجموعة داتافلو من التحقق من وثائقك وإصدار التقرير، سيكون بإمكانك تحميل نسخة للرجوع إليها في أي 
وقت

www.dataflowgroup.com
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QR Code

https://www.dataflowstatus.com/applicationstatus

