
مرحبا بكم في مستشفى الدكتور حامد سليمان األحمدي

وبمجرد االنتهاء من عملية التحقق، يتم إعداد تقرير نهائي تحصل على نسخة منه، كما نحصل 
بدورنا على نسخة أخرى.

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

الوثائق المطلوبة من أجل عملية التحقق تفاصيل الخدمة الفئة

بناًء على الوثائق المطلوبة والمحددة، يرجى تقديم نسخة تم 1.
مسحهما ضوئيًا من:

الشهادات األكاديمية/ التعليمية، أو-
شهادات الخبرة السابقة.-
من أجل فحص كروس شيك، يرجى تقديم نسخة ممسوحة 2.

ضوئيًا و واضحة من جواز السفر.

التحقق من المصدر األساسي من 
الوثائق 

الشهادة األكاديمية والخبرة الوظيفية 1.

كروس تشيك2.

طاقم غير 
طبي

 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.

لقد قمنا بالتعاون مع مجموعة داتافلو من أجل التحقق من المصدر األساسي للوثائق التي تثبت مؤهالتهم األكاديمية 
وخبراتكم العملية السابقة.

توقيع خطاب التفويض1 إدخال البيانات الخاصة بك

تحميل نسخ من الوثائق المطلوبة والخاصة بك وأية بيانات داعمة أخرى.
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وتعد عملية التحقق من المصدر األساسي للوثائق عملية في غاية الوضوح والسهولة، فهي تتألف من ثالث خطوات 
رئيسة:

https://corp.dataflowgroup.com/verification-services/start-your-verification/healthcare/dr-hamid-s-al-ahmadi-hospital/


دليل توضيحي لتقديم الطلب

للتقدم بطلب التحقق من المصدر األساسي للوثائق لصالح مستشفى الدكتور حامد سليمان 
األحمدي، ما عليك سوى الضغط هنا، أو مسح رمز االستجابة السريعة

قم بتعبئة نموذج طلب التسجيل واختر ”
مستشفى الدكتور حامد سليمان 

األحمدي“  من القائمة

بمجرد تقديم نموذج الطلب المعبأ، 
ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تتضمن 

رابط تفعيل الحساب

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

مجموعة داتافلو مع كلمة المرور

اضغط على
 Detailed Case Entry 

 لتفعيل طلبك المفصل

قم بتعبئة كافة البيانات وتقديم الوثائق 
المطلوبة في الصفحات التالية:

البيانات الشخصية●
الشهادة األكاديمية●
السجل المهني والخبرة الوظيفية●

بعد إدخال كافة البيانات، قم بتحميل 
الوثائق المطلوبة. بعدها قم بتنزيل 

خطاب التفويض وتوقيعه، ومن ثم إعادة 
تحميل نسخة موقعة ومصورة بالماسح 

الضوئي منه

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

Submit Application لتقديم طلبك 
والمضي قدمًا 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 التقارير الخاصة بها، سيكون بإمكانك تنزيل نسخة للرجوع إليها 
في أي وقت
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