
أھال بكم في مجموعة "داتافلو"
دخلت داتافلو في شراكة مع الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة (SCFHS) في المملكة العربیة السعودیة منذ عام 2008 لتوفیر أعلى 

معاییر خدمات التحقق من صحة مؤھالت األفراد المتقدمین للحصول على ترخیص طبي لممارسة المھنة في المملكة العربیة السعودیة. 

التحقق من المصدر األساسي ھو خطوة إلزامیة للحصول على تصنیف الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة. ُیعد تقریر التحقق من المصدر 
.SCFHS األساسي شرًطا أساسًیا للحصول على ترخیص طبي لممارسة المھنة من

قبل البدء بتقدیم طلب التحقق من المصدر األساسي (PSV)، یرجى مراجعة جدول المتطلبات أدناه: 

تفاصیل الخدمة نوع الطلب 

یشمل التحقق من:
مؤھل علمي واحد (دبلوم، بكالوریوس، ماجستیر، إلخ.)

رخصة واحدة أو شھادة عمل.

مالحظة: تمنحك ھذه الخدمة خیار تحمیل مستندات إضافیة للتحقق إذا لزم األمر.

Package

یشمل التحقق من مؤھل علمي واحد (دبلوم، بكالوریوس، ماجستیر، إلخ.) Fresh Graduate

أي مستند إضافي بحسب متطلبات الھیئة للتجدید. 
مؤھل علمي, شھادة عمل أو رخصة. Additional

تفاصیل الخدمة نوع المعاملة

SCFHS إذا كنت تقدم طلبك للمرة األولى تحت الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة   New

 إذا كنت تحمل مسبقاً ترخیصاً صادراً من الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة و ترید تقدیم مستندات جدیدة 
للتحقق منھا Renewal

تفاصیل الخدمة الفئة

Dentist أو طبیب أسنان  Doctor اختر كما یطبق: طبیب Physician

 Allied Health Services اختر كما یطبق: االمھن الطبیة المساعدة
 Nurse ممرضة - Dental Assistant مساعد طب األسنان

. Technician فني - Pharmacist صیدلي
Non-Physician

 اإلطار الزمني المطلوب للحصول على تقریر 
عملیة التحقق الوقت الالزم لتقدیم الطلب نوع الحزمة 

٢٥ یوم عمل Regular service ٣٠ ل ٦٠ دقیقة

٢٥ یوم عمل  Applicant Assist Service ١٠ ل ١٥ دقیقة

١٤ یوم عمل ٣٠ ل ٦٠ دقیقة Express Service

١٤ یوم عمل Express Assist Service ١٠ ل ١٥ دقیقة

https://support.apple.com/ar-ae/HT204306


دلیل توضیحي لتقدیم الطلب

على الصفحة الخاصة بالدفع، اضغط على تقدیم الطلب 
إلتمام عملیة الدفع

یمكنك الدفع باستخدام بطاقات
االئتمان فقط 

بمجرد االنتھاء من الدفع، سیقوم النظام تلقائیاً 
بإصدار إیصال دفع قابل للطباعة، كما سیتم تحویل 

طلبك للبدء بعملیة التحقق على الفور

قم بمراجعة كافة البیانات بعنایة قبل 
تقدیم الطلب

لتعدیل البیانات، اضغط على تعدیل

789

   قم بالتسجیل على
www.dfgateway.com  
باستخدام عنوان بریدك اإللكتروني

ستتلقى رسالة برید إلكتروني تتضمن رابط 
تفعیل الحساب و الرقم المرجعي

 قم بتفعیل حسابك، ثم قم بإنشاء كلمة
المرور الخاصة بك

 قم بتحمیل نسخة من جواز السفر
 قم بتعبئة البیانات المراد التحقق منھا وتحمیل نسخ

 الوثائق
 قم بالقراءة والموافقة على خطاب التفویض 

 للسماح لنا بتدقیق مؤھالتك

www.dataflowgroup.com
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إضغط على إدخال الحالة واختر
Saudi Commision for Health 

Specialities      
حدد الفئة المناسبة و الحزمة بناًء على

المتطلبات 


