
المتطلبات الفئة 

1 - نسخة ممسوحة ضوئًیا من الشھادة التعلیمیة األصلیة حسب تصنیف الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة
2- نسخة ممسوحة ضوئًیا من شھادة الترخیص المھني من آخر دولة تمت الممارسة فیھا حسب تصنیف الھیئة 

السعودیة للتخصصات الصحیة
مالحظة: إذا كنت ال تحمل ترخیًصا ، یتوجب تقدیم التالي:

 شھادة خبرة من آخر صاحب عمل -
خطاب یوضح سبب عدم حصولك على ترخیص (یتوفر النموذج في المعاملة اإللكترونیة بعد اختیار -

تخطي صفحة الترخیص)

طلب جدید
األطباء وغیر األطباء 

  

أي مستند إضافي بحسب متطلبات الھیئة إلعادة التسجیل المھني إعادة التسجیل
األطباء وغیر األطباء

المستندات التالیة مطلوبة من جمیع الفئات 
نسخة ممسوحة ضوئًیا وواضحة من جواز سفرك الساري المفعول●
خطاب تفویض معبأ وموقع حسب األصول، النسخة متاحة للتنزیل من نظام داتافلو●
شھادة تغییر االسم إذا كان اسمك في جواز سفرك مختلًفا عن االسم الموجود في الشھادات األخرى (شھادة زواج أو إفادة خطیة أو أي مستند ●

قانوني)

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

 .www.dfgateway.com 
قیمة الحزمة  تفاصیل الخدمة نوع الحزمة 

600 لایر سعودي مؤھل علمي-
شھادة ترخیص مھني-

األطباء
طلب جدید

500 لایر سعودي مؤھل علمي-
شھادة ترخیص مھني-

غیر األطباء
 طلب جدید

400 لایر سعودي حسب متطلبات الھیئة إلعادة التسجیل  األطباء
إعادة التسجیل المھني

350 لایر سعودي حسب متطلبات الھیئة إلعادة التسجیل  غیر األطباء
إعادة التسجیل المھني

300 لایر سعودي
 أي مستند إضافي بحسب متطلبات الھیئة للتصنیف.  
 (یتم تطبیق تسعیر المستند اإلضافي كإضافة إلى حزمة

                  تم اختیارھا من أعاله. ال یتم تطبیق ھذا السعر كطلب مستقل) ه
مستند إضافي

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



دلیل توضیحي لتقدیم الطلب

 Submit على الصفحة الخاصة بالدفع، اضغط على
Application إلتمام عملیة الدفع

یمكنك الدفع باستخدام بطاقات
االئتمان/الخصم 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

Edit لتعدیل البیانات، اضغط على
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 قم بالتسجیل 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

 امأل بیاناتك الشخصیة وقم بتحمیل نسخة من جواز
 السفر

 قم بتعبئة بیانات المؤھالت المراد التحقق منھا
 وتحمیل نسخ الوثائق

 قم بتنزیل خطاب التفویض لتعبئتھ وتوقیعھ،  
 ومن ثم تحمیل النسخة ممسوحة ضوئیاً عنھ
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حدد الفئة المناسبة و الحزمة بناًء على المتطلبات

لمعرفة كیفیة التقدم بطلب للتحقق من المصدر األساسي التابع للھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة ، انقر ھنا
 یمكنك أیضاً زیارة www.dfscfhs.com ، واتباع الخطوات التالیة:

https://www.youtube.com/watch?v=IFfnnNEl1yA

