
الوثائق المطلوبة للتحقق تفاصيل الخدمة الحزم

نسخ واضحة عن المستندات التالية:
جواز سفر●
الشهادة األكاديمية -  الدبلوم و ما فوق.●

التحقق من المصدر األسايس (PSV) مما ييل:
أعىل مؤهل تعليمى (عدد واحد)●
● CrossCheck التحقق من قاعدة بيانات المخاطر

لتحقيق واحد من قاعدة البيانات العامة الخاصة 
بالدبلوم والمؤسسات غري المعتمدة (الجامعات) 

والبيانات المتعلقة بسوء السلوك اإلجرامي الدويل.

المؤهل العلمي
29.00 دينار كوييت

نسخ واضحة عن المستندات التالية:
الشهادة األكاديمية - الدبلوم و ما فوق.●

 يمكن لمقدم الطلب إضافة مستند للحزمة المذكورة 
أعاله.

مستند إضافي واحد
27.00 دينار كوييت

نسخ واضحة عن المستندات التالية:
جواز سفر●
تقرير أو رقم تقرير داتافلو السابق.●

نقل تقرير المرشح الصادر من داتافلو والذي تم إنجازه 
لوزارات أو هيئات أخرى في السابق، و نقله إىل موقع 

"الجمعية", برشط أال يتضمن التقرير مستندات جديدة.

 نقل تقرير
22.50 دينار كوييت

مرحبا بكم في جمعية المهندسني الكويتية

وبمجرد االنتهاء من عملية التحقق، يتم إعداد تقرير نهائي تحصل عىل نسخة منه، كما نحصل بدورنا عىل نسخة أخرى 
إلتمام المراجعة من طلب الرتخيص الخاص بك.

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

مالحظة مهمة: قبل البدء في تقديم طلبك، يرجى مراجعة قائمة المستندات المطلوبة من الجمعية الختيار 
حزمة PSV الصحيحة.

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

لقد عقدنا رشاكة مع مجموعة داتافلو للتحقق من شهاداتك التعليمية من مصدرها األسايس، من أجل التأهل والحصول أو 
تجديد الرتخيص الصادر من جمعية المهندسني الكويتية.

توقيع خطاب التفويض1 تحميل نسخ من المستندات المطلوبةالتسجيل للخدمة و إدخال البيانات الخاصة بك 23

وتعد عملية التحقق من المصدر األسايس للمستندات عملية في غاية الوضوح والسهولة، تتألف من ثالث خطوات رئيسة:

نرجو العلم أن 'الخدمة العادية' المتفق عليها تنجز التحقق و تقدم الطلب خالل مدة زمنية معدلها ٢٥ يوم عمل.

https://corp.dataflowgroup.com/kse


دليل توضيحي لتقديم الطلب

للتقدم بطلب التحقق من المصدر األسايس للوثائق المطلوبة من جمعية المهندسني الكويتية، ما 
عليك سوى الضغط هنا أو مسح رمز االستجابة الرسيعة

قم بتعبئة نموذج طلب التسجيل واخرت
 ” جمعية المهندسني الكويتية“  من 

القائمة

بمجرد تقديم نموذج الطلب المعبأ، 
ستتلقى رسالة بريد إلكرتوني تتضمن رابط 

تفعيل الحساب

قم بتفعيل حسابك، ثم أدخل عنوان بريدك 
اإللكرتوني المسجل والمعتمد لدى 

مجموعة داتافلو مع كلمة المرور

اضغط عىل
 Detailed Case Entry 

 لتقديم طلبك المفصل

قم بتعبئة كافة البيانات ورفع الوثائق 
المطلوبة في الصفحات التالية:

البيانات الشخصية●
المؤهل العلمي●

بعد إدخال كافة البيانات، قم برفع الوثائق 
المطلوبة. بعدها قم بتحميل خطاب 

التفويض وتوقيعه، ومن ثم تحميل نسخة 
ممسوحة ضوئيًا

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

‘Submit Application’ لتقديم طلبك 
والميض قدمًا لبوابة الدفع

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

الفور

قم بمراجعة كافة البيانات بعناية قبل 
تقديم الطلب

 ’Edit‘لتعديل البيانات، اضغط عىل

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

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