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طلبكالستكمالبخطوةخطوةدليل
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مقدمة

-األساسيالمصدرمنالتحقق)بخطوةخطوةبكالخاص DataFlowطلبتقديمعمليةالتقديميالعرضهذايغطيسوف PSV). ،المرجعيالمستندإلىالبدءقبلالرجوعيرجى

الصحيةوالخدماتالمهنلتنظيمالوطنيةالهيئةمنالمطلوبةالشهاداتتفاصيللمعرفةللعميل

علىمعناالتواصليرجى،مساعدةإلىاحتجتأومشكلةأيواجهتإذا

https://support.dataflowgroup.com
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للبدءاإللكترونيبريدكعنوانأدخلوhttps://www.dfgateway.comبزيارةقم

١ حسابإنشاء تسجيل |

https://www.dfgateway.com/
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حسابكإنشاء ١تسجيل |

،وداتافلمجموعةمعمسبقا ًبالتسجيلقمتإذا

فحةالصعبرالسركلمةإدخالالنظاممنكسيطلب

 .التالية
تتلقىسوف،تسجيلمحاولةأولهذهكانتإذا

عنوانىإلالتفعيلرابطعلىيحتويتلقائيبريد

.المسجلاإللكترونيبريدك
ةعمليإلكمالالتفعيلرابطعلىالنقريرجى

السركلمةإدخالوالتسجيل

للبدءاإللكترونيبريدكعنوانأدخلوhttps://www.dfgateway.comبزيارةقم

https://www.dfgateway.com/
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حسابكإنشاء ١تسجيل |

والمتابعةالحفظثمتأكيدهاوبكالخاصةالسركلمةضبطيجب
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Setup حسابكتفعيل |حسابك

انعنوأدخل،حسابكتفعيلإكمالحين

كلمةوالمسجلاإللكترونيبريدك

"Sign In"صفحةخاللمنالسر

١
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حسابكبإعدادقم السركلمةنسيتهل |

السركلمةنسيتإذا

 "Forgot Password"علىاضغط
المطلوبةالتفاصيلأدخل

"Submit"علىانقرثم
بريدكعنوانإلىبريدتتلقىسوف

تغييرلرابطعلىيحتويالمسجلاإللكتروني

السركلمة

١
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المعاملةصفحة

علىاضغط،المعاملةصفحةخاللمن

"Start Application"  
الطلببتقديمللبدء

رقمالبإستخداممعاملتكتتبعأيضا ًيمكنك

قائمةعبرداتافلولمجموعةالمرجعي

"Select Case" 
خانةعلىالضغططريقعنأو

"Check your Status"

٢
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“National Health Regulatory Authority ”  الصحيةوالخدماتالمهنلتنظيمالوطنيةالهيئةاختر

معاملتكنوعمعيتناسببماباالختيارلتقومالمتوفرةالحزمالنظاملكسيعرضو

٤المناسبةالحزمةباختيارقم
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المناسبةالحزمةباختيارقم

. الطلبتقديممتابعةتأكيدوالمناسبةالحزمةتحديديرجى -

بكالخاصةالمحددةالمستنداتتفاصيلعرضسيتم،المختارةالحزمةعلىبناءً  :مالحظة *

زرعلىالنقريمكنكاإلضافيةالشهادةتقديمعدمقررتحالفي،ذلكإلىباإلضافة ."+"الزرفوقبالنقرإضافيةرسوممقابلللتحققشهاداتإضافةيمكنك-

.العددلتقليل  "-"
.المختارةالحزمةشهاداتعددمنأقلإلىالعددتقليليمكنالأنهمالحظةيرجى*

."NA"إدخالفيرجى،حالي اموظف اتكنلمإذا .فيهتعملالذيالعملصاحب /المنشأةاسمأدخل-

٤
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الشخصيةالتفاصيل

الزرفوقانقر، "الشخصيةالتفاصيل"صفحةفي

 .سفركجوازمنواضحةنسخةلتحميل "تحميل"

كبياناتوملءسفركجوازبمسحالنظامسيقوم

ةالشخصيمعلوماتكلحفظالتأكيديرجى .تلقائيا ً

٥
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منتمكنهحالةفينجاحشاشةالنظامسيعرض

بنجاحسفركجوازقراءة

٥ الشخصيةالتفاصيل
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الشخصيةالتفاصيل

ازجوقراءةعلىالنظامقدرةعدمحالةفي

الرجاء .التاليةالشاشةسترى،سفرك

نسخةاستخدام

يدوي االتفاصيلإضافةأوأوضح

٥
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الشخصيةالتفاصيل

قراءةمنالنظاميتمكنأنبمجرد

كبياناتملءسيتم،سفركجواز

منالتأكديرجى،الشخصية

علىالضغطوالتفاصيل

"Submit" قدما ًللمضي

٥
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الشخصيةالتفاصيل

طلبتقديمعمليةمتابعةيرجى،السفرجوازتحميلتمأنهتظهرأنوبمجردالمملوءةالشخصيةبالمعلوماتالصفحةتحديثسيتم

٥

"Generate OTP" علىوانقر،المحمولهاتفكورقمبلدكأدخل -

‘Validate OTP’ المحمولهاتفكعلىواحدةلمرةمروركلمةتتلقىسوف وانقرواحدةلمرةالمروركلمةأدخل .

وانقررقمكمنالتحققأعد،نصيةرسالةتلقيعدمحالةفي "Regenerate OTP"

"Get OTP on Call" علىانقرنصيةبرسالةالمروركلمةتلقيعدمحالفي -

واحدةلمرةالمروركلمةتذكرواردةمكالمةستتلقى

“Validate OTP” علىوانقرواحدةلمرةالمروركلمةأدخل

“Next”  زرفوقانقر
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بكالخاصةالمستنداتتقديم الصحيةالرخصة | المهنية /

حقلفياإلصدارجهةاسمدخلأ

"Issuing Authority Name " 

االسماختياريرجىالمدرجةبالقائمةتوفرهاحالفيو

القائمةمنالمطابق

جهةمعبينمشتركةإضافيةمتطلباتأيوجودحالةفي

DataFlowاإلصدار

الشاشةعلىالتعليماتستجد

٦

جهةعلىالعثورتعذرحالةفيالتاليالقسممراجعةيرجى

بكالخاصةاإلصدار
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بكالخاصةالمستنداتتقديم الصحيةالرخصة | المهنية /

المهنيالترخيصصفحةفي

"Health/ Professional License" 
نسخةبتحميلوقمالمطلوبةالتفاصيلأدخل،

الصحيةللرخصةمقروءةواضحة المهنية /
سابقا ًالصادرة

القائمةمنتحميلهتمالذيالشهادةنوعحدد

المنسدلة

٦
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بكالخاصةالمستنداتتقديم التوظيف |

حقلفياإلصدارجهةاسمأدخل

"Employer Name " 

االسماختياريرجىالمدرجةبالقائمةتوفرهاحالفيو

القائمةمنالمطابق

بينمشتركةإضافيةمتطلباتأيوجودحالةفي

DataFlow معاإلصدارجهة

الشاشةعلىالتعليماتستجد

٦

جهةعلىالعثورتعذرحالةفيالتاليالقسممراجعةيرجى

بكالخاصةاإلصدار
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بكالخاصةالمستنداتتقديم التوظيف |

قم،التوظيف /الخبرةشهادةصفحةعلى•

خةنستحميلوالمطلوبةالمعلوماتبتعبئة

:التاليةاإللزاميةللوثائقمقروءةواضحة

األصليةالخبرةشهادةعننسخة-

مناإلعفاءشهادةعننسخةأو-

لزمانالخدمة

المنسدلةالقائمةمنبتحميلهاقمتالتيالشهادةنوعحدد

٦
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بكالخاصةالمستنداتتقديم تعليم |

حقلفياإلصدارجهةاسمأدخل

"University/ College Name " 

اختياريرجىالمدرجةبالقائمةتوفرهاحالفيو

القائمةمنالمطابقاالسم

معبينمشتركةإضافيةمتطلباتأيوجودحالةفي

اإلصدارجهة DataFlow

الشاشعلىالتعليماتستجد

٦

جهةعلىالعثورتعذرحالةفيالتاليالقسممراجعةيرجى

بكالخاصةاإلصدار
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بكالخاصةالمستنداتتقديم تعليم |

صفحةفي " التعليميةالشهادة وقمالمطلوبةالتفاصيلأدخل،  "

أدناهالمدرجةاإللزاميةللشهادةمقروءةواضحةنسخةبتحميل

األصليةالتعليميةالشهادةعننسخة -

التعليملشهادةالخلفيةالصفحة -

وباكستانوالهندأفغانستانمنعليهاالحصولتمالتيالشهاداتعلىتنطبق

المنسدلةالقائمةمنتحميلهتمالذيالمستندنوعحدد

إضافيةمستنداتأيبتحميلقم

إضافيطلبأيالتعليميةالجهةلدىكانحالفي -

المعلوماتأوالشهادةعلىللحصولبكباالتصالفريقنافسيقوم

٦
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-إلزامي تفويضخطاب

تفويضخطابوجوديلزم-الشهاداتتفاصيلجميعإدخالبعد

"Letter of Authorization" االمضيقبلموقع .قدم 

انقروالتفويضخطابعلىالموافقةفوقانقرإلزاميةوثيقةهذه

"التاليزر"فوق

.الموافقةفوقالنقرثمالكاملالنصقراءةيرجى

"إنهاء"علىوالنقرموافقتكمن PDFنسخةتنزيليمكنك

٦
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التقديمقبلالطلبمراجعة

صفحةفي " الطلبمراجعة التفاصيلراجع، "

التقديمقبلبدقةأدخلتهاالتي

طريقعنأدخلتهاالتيالمعلوماتتعديليمكنك

تعديلعالمفوقالنقر

٦
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٦

أ

وفي،بكالخاصةاإلصدارجهةاسمكتابةيرجى

-الشاشةأسفلرابطسيظهر،إدراجهاعدمحالة

يبالخاصةاإلصدارسلطةعلىالعثوريمكننيال"

 "القائمةمن

‘I cannot find my Issuing 

Authority from the list’

بكالخاصةاإلصدارسلطةإدراجعدمحالةفي
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أ٦

اإلصدارجهةعلىالعثوريمكننيال"فوقالنقرعند

 I cannot find my "القائمةمنبيالخاصة

Issuing Authority from the list،يؤدي

الدولةفةإضااالسمتعبئةوجديدمنبثقةنافذةفتحإلىذلك

اإلصدارجهة

بكالخاصةاإلصدارجهةإدراجعدمحالةفي
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أ٦بكالخاصةاإلصدارجهةإدراجعدمحالةفي

انقراإلصدارجهةاختيارعند

"Submit"

النظامإلىإضافتهاوستتم
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الدفععمليةإتمام |الدفع

صفحةفي - "الدفع" ،المختارةالحزمةعلىبناءً 

حقلفياإلجماليةالرسومستعرض " اإلجماليالمبلغ "

تقديمالزرفوقبالنقرالدفعإلتمامالمتابعةيمكنك

الطلب

٧



28

قابلةريبيةضفاتورةبارسالتلقائي االنظامسيقوم،الدفعإتمامبمجرد

لمصدرامنالتحققعمليةلبدءطلبكتوجيهبإعادةوسيقومللطباعة

األساسي

٧

عينةمجردأعالهاإليصال :مالحظة *

الدفععمليةإتمام |الدفع
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الزرفوقانقر،طلبكحالةلتتبع

"Check Your Status"

أدناهالموضحةالصفحةإلىتوجيهكإعادةوستتم

انقر،طلبكفيإدخالهاتمالتيالتفاصيللمراجعة

فوق

"Case ID"

تقريراكتمالبمجرد

بكالخاصالنهائي DataFlow Group 

تقريركمننسخةتنزيليمكنك

٨ طلبكتتبع



Thank You

www.dataflowgroup.com
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