
عقدت شراكة مع مجموعة "داتافلو" للتحقق من المصدر األساسي لكل مؤهالتك العلمية وشهادات الخبرة والمهنية لغايات 
التأّهل والحصول على ترخيص من قيل هيئة الشارقة الصحية لممارسة المهن الطبية والتمريض ودعم الرعاية الصحية 

والمسعف أو فني الطوارئ.

الوثائق المطلوبة للتحقق تفاصيل الخدمة الباقة

نسخ ألكترونية واضحة عن الوثائق 
التالية:
جواز السفر؛ و●
شهادة أكاديمية واحدة؛ و●
رخصة مهنية سابقة واحدة؛ و●
شهادات الخبرة السابقة ●

للسنوات الخمس الماضية 
(حتى 3 شهادات)

التحقق من المصدر األساسي (PSV) يتطّلب التالي:
أعلى مؤهل تعليمي أو جامعي مكتمل، باإلضافة إلى رخصة ●

مهنية سابقة
شهارات خبرة من صاحب العمل السابق في آخر ٥ سنوات (حتى ●

٣ شهادات)
● CrossCheck تحقق من اسم مقدم الطلب على قاعدة بيانات

الخاصة بمجموعة "داتافلو".

أطباء
درهم إماراتي , ١٢٣٥

نسخ ألكترونية واضحة عن الوثائق 
التالية:
جواز السفر؛ و●
شهادة أكاديمية واحدة؛ و●
رخصة مهنية سابقة واحدة؛ و●
شهادات الخبرة السابقة ●

للسنوات الثالث الماضية (حتى 3 
شهادات)

التحقق من المصدر األساسي يتطّلب اآلتي:
أعلى مؤهل تعليمي أو مؤهل جامعي مكتمل، ورخصة مهنية ●

سابقة اإلصدار
شهادات خبرة من صاحب العمل السابق /الشهادات السابقة ●

في السنوات الثالث الماضية (حتى شهادتنا)
● CrossCheck تحقق من اسم مقدم الطلب على قاعدة بيانات

الخاصة بمجموعة "داتافلو".

الممرضات أو دعم 
الرعاية الصحية أو 

المسعفين أو فني 
الطوارئ

درهم إماراتي , ٩٣٥

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

التحقق من المصدر األساسي  (PSV) يتطلب أي واحد مما يلي:
أعلى مؤهل تعليمي؛ أو●
 المؤهالت الجامعية المكتملة؛ أو●
رخصة مهنية؛ أو●
 شهادة خبرة صادرة عن صاحب العمل السابق.●

مستند إضافي
درهم إماراتي , ٣٠٠

نسخ ألكترونية واضحة عن الوثائق 
التالية:
جواز السفر؛ و●
تقرير تدفق البيانات السابق أو ●

رقم مرجع التقرير.

نقل تقرير "داتافلو" الخاص بمقدم الطلب والذي تم إصداره سابقا 
إلى وزارة أو سلطة أخرى، إلى منصة هيئة الشارقة الصحية، شريطة 

أال يتضمن التقرير مستندات جديدة.

تقرير نقل
درهم إماراتي ,٢٠٠

مرحبًا بكم في هيئة الشارقة الصحية

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/verification-services/healthcare/sharjah-health-authority/


دليل توضيحي لتقديم الطلب

للتقدم بطلب للحصول على التحقق من المصدر األساسي لهيئة الصحة في الشارقة، ما 
.QR Code عليك سوى النقر هنا أو مسح رمز االستجابة السريعة

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 

انقر على زر "إدخال الحالة المفصلة" لبدء 
طلبك

اختر "هيئة الصحة في الشارقة" من 
القائمة المنسدلة

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

سجل مع بريدك اإللكتروني
(إذا قمت بالتسجيل بالفعل، أدخل بريدك 
اإللكتروني وكلمة المرور الخاصة بك، ثم 

انتقل إلى الخطوة 4)

https://corp.dataflowgroup.com/verification-services/healthcare/sharjah-health-authority/
https://www.dataflowstatus.com/applicationstatus

