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 التكميلي تراخيص الطب البديل وخدمة 

 :التكميلي تراخيص الطب البديل و عن خدمة

تسهيل عملية استخراج تراخيص    ن تمكن المنشآت م هي خدمة على منصة صحة التكميلي الطب البديل وخدمة 

 ين.للممارسالمنشآت و تراخيص 

 :  للمنشأة التكميلي تراخيص الطب البديل وخدمات 

 :التكميلي ترخيص الطب البديل وتقديم طلب 

 . التكميلي  ترخيص الطب البديل وتقديم طلب من مدير المنشأة  تمكن هذه الخدمة

 التكميلي  ترخيص الطب البديل واستعراض طلبات اصدار 

 .  واستعراض حالتهاستعراض طلب الترخيص الذي تم تقديمة مسبقًا من مدير المنشأة الخدمة تمكن هذه  

 : التكميلي ترخيص الطب البديل والبحث عن طلبات 

 . الترخيص التي تم تقديمها سابقاً  البحث عن طلب من تمكن هذه الخدمة مدير المنشأة 

 :التكميلي ترخيص الطب البديل والدفع للحصول على 

ترخيص الطب البديل  إلصدار   عن طريق منصة صحة مدير المنشأة من إتمام عمليات الدفعالخدمة تمكن هذه  

 . التكميلي و

 مزايا الخدمة: 

 التكميلي  ترخيص الطب البديل و عمليات إصدار تمتة أ .1

 . تسهيل عمليات الدفع .2

 عمليات ادخال المعلومات والتأكد من صحتها. تسهيل و أتمتة  .3
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 :  التكميلي  الطب البديل والطبية في خدمة   المنشأة   مدير صالحيات 

 . التكميلي  ترخيص الطب البديل و الدخول على خدمة  .1

 .  التكميلي  ترخيص الطب البديل واصدار طلب   .2

 تعبئة نموذج طلب الترخيص.   .3

 مسبقًا.  الترخيص المقدمةاستعراض والبحث عن طلبات  .4

 تعديل نماذج طلبات الرخيص المعادة من المدقق.   .5

 . التكميلي  ترخيص الطب البديل وإلصدار  الدفع .6

 . التكميلي ترخيص الطب البديل و استعراض وطباعة شهادة  .7

 

 :  للمدقق التكميلي تراخيص الطب البديل وخدمات 

 التكميلي  ترخيص الطب البديل واستعراض طلبات اصدار 

  .التكميلي الطب البديل و   ترخيص تتيح هذه الخدمة للمدقق االطالع على طلبات اصدار 

 التكميلي  ترخيص الطب البديل وصدار ا قبول طلب 

 . التكميلي  الطب البديل و  ترخيص تتيح هذه الخدمة للمدقق قبول طلبات اصدار 

 التكميلي  الطب البديل وإعادة طلب اصدار ترخيص 

   بطلب تعديل المعلومات المدخلة من قبل مدير المنشأة. الخدمة للمدقق تتيح هذه 

 التكميلي  الطب البديل و صدار ترخيص  ا البحث عن طلبات 

 التي تم تقديمها  التكميلي  الطب البديل و ترخيصاصدار تتيح هذه الخدمة للمدقق البحث عن طلبات 

 

 مزايا الخدمة: 

 .  التكميلي الطب البديل و   ترخيصاصدار عمليات تدقيق  تمتة أ .1

 . التكميلي الطب البديل و  ترخيصاصدار تسهيل عمليات فرز طلبات  .2
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 :  المركز الوطني للطب البديل والتكميليالمدقق من   صالحيات 

 . لطب البديل والتكميليا الدخول على خدمة  .1

 .  لطب البديل والتكميليااستعراض طلبات اصدار ترخيص   .2

 لطب البديل والتكميلي ا قبول طلبات  .3

 الى مدير المنشأة.   لطب البديل والتكميلياإعادة طلبات ترخيص   .4

 المقدمة من المنشآت.   لطب البديل والتكميلي ا البحث عن طلبات اصدار ترخيص  .5

 

   .لطب البديل والتكميلياتسجيل الدخول على منصة صحة والدخول على خدمة  

  المستخدم   اسم بإدخال  ويقوم دناهأ  الشاشة طريق   عن  صحة منصة  على  الدخول  بتسجيل المستخدم   يقوم

 .1الدخول  تسجيل  على النقر   ثم المرور  وكلمة 

 

 صحة  منصة على الدخول شاشة –  1 توضيحي رسم

 

 

 

 
 يرجى االطالع على دليل االستخدام لمنصة صحة في حال لم يكن المستخدم مسجل على منصة صحة  1



 
التكميلي  تراخيص الطب البديل وخدمة   7  

  على  بالنقر المنشأة مدير يقوم ثم الرئيسية  صحة   منصة صفحة   بعرض النظام يقوم   الدخول  تسجيل بعد

   دناه:أ الموضحة  القائمة  من  التكميلي و  البديل الطب   خدمة

  

 

 والتكميلي البديل الطب خدمة على الدخول شاشة –  2 توضيحي رسم

 : والتكميلي الطب البديل   اصدار تصنيف وتسجيلتقديم طلب 

  الطب البديل و خدمة  خدمة  شاشة   تظهر و التكميلي  الطب البديل وخدمة   على  بالنقر المستخدم   يقوم عندما 

 ه: دناأ  موضح ومعلومات المنشأة كما هو  التكميلي

 

 المنشأة" معلومات والتكميلي" البديل الطب خدمة شاشة –  3 توضيحي رسم

 ادناه:  موضح  هو كما  ممارس إضافة  واختيار  الممارسين على  بالنقر المستخدم   يقوم



 
التكميلي  تراخيص الطب البديل وخدمة   8  

 

 ممارس"  "إضافةوالتكميلي البديل الطب خدمة شاشة –  4 توضيحي رسم

  الميالد  وتاريخ  اإلقامة  او الهوية  رقم  ادخال  طريق   عن الطلب  تقديم  نموذج تعبئة بعملية المستخدم   يقوم

: ناهأد  موضح هو كما البيانات  استرجاع ويتم  البيانات استرجاع   على النقر  وثم

 

 والتكميلي البديل الطب وتسجيل تصنيف  اصدار  تقديم  نموذج –  5 توضيحي رسم
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  تم الذي الترخيص  طلب  استعراض  المستخدم  ويستطيع , ممارس اضافة   على بالنقر المستخدم االنتهاء بعد

 . للخدمة الرئيسية   الشاشة طريق  عن  تقديمة

 
 والتكميلي البديل الطب وتسجيل تصنيف طلب  تقديم نموذج – 6 توضيحي رسم

 
 والتكميلي البديل الطب  وتسجيل تصنيف طلب تقديم  نموذج تابع – 7 توضيحي رسم

 

  للخدمة  الرئيسية  الشاشة  طريق عن تقديمة  تم الذي  الترخيص   طلب استعراض المستخدم ويستطيع

 . الطلب  حالة  واستعراض  دناهأ الموضحة 
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 : الطب البديل والتكميلي اصدار تصنيف وتسجيلطلب   استعراض

  للخدمة  الرئيسية  الشاشة  طريق عن تقديمة  تم الذي  الترخيص   طلب استعراض المستخدم ويستطيع

 الطلب.   حالة  واستعراض  أدناه الموضحة 

 

 وحالة الطلب  تصنيف وتسجيلاستعراض طلب  -8 رسم توضيحي 
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  واستعراض وتسجيل  تصنيف  طلب  تقديم على  والضغط  النقاط  ايقونة  على  بالنقر المستخدم   يقوم

   :طلب تقديم على والضغط  الممارسة  بيانات وتعبئة  المعلومات

 

 والتكميلي البديل الطب وتسجيل تصنيف طلب نموذج -9 توضيحي رسم
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 والتكميلي البديل  الطب وتسجيل تصنيف طلب نموذج تابع  -10 توضيحي رسم
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  الى  الطلب وينتقل  المراجعة  تحت إلى  الممارسين  قائمة في الطلب  حال تغيير  يتم الترخيص  طلب تقديم  عند 

 ادناه:  موضح هو  كما  المدقق 

 

 والتكميلي البديل  الطب وتسجيل تصنيف طلب استعراض شاشة  -11 توضيحي رسم
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   .للمدقق  - لطب البديل والتكميليوالدخول على خدمة اتسجيل الدخول على منصة صحة 

  المستخدم  اسم  بإدخال ويقوم  أدناه الشاشة  طريق  عن  صحة  منصة على الدخول  بتسجيل المدقق  يقوم

 .2الدخول  تسجيل  على النقر   ثم المرور  وكلمة 

 

 صحة  منصة على الدخول شاشة –  12 توضيحي رسم

  خدمة  على بالنقر  المدقق   يقوم ثم الرئيسية  صحة   منصة صفحة   بعرض النظام يقوم   الدخول  تسجيل بعد

  أدناه: الموضحة  القائمة  من  التكميلي  و  البديل   الطب

 

 والتكميلي البديل الطب خدمة على الدخول شاشة –  13 توضيحي رسم

 
 يرجى االطالع على دليل االستخدام لمنصة صحة في حال لم يكن المستخدم مسجل على منصة صحة  2
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  ى يقوم النظام بعرض قائمة تحتوي عل التكميلي  و  البديل  الطب بالدخول على خدمة  المدقق عندما يقوم 

جميع طلبات تراخيص المقدمة من قبل المنشآت:  

 

 الطلبات لمدقق والتكميلي البديل الطب خدمة  شاشة –  14 توضيحي رسم

يقونة االستعراض لعرض معلومات  أوالنقر على   ال يوجد  حالتهالتي تكون باختيار أحد الطلبات   المدققيقوم  

 الموضحة أدناه:   وامكانية تحميل المرفقات  في الشاشة الطلب 
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 شاشة استعراض الطلبات. –  15 رسم توضيحي
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 :  للمدقق -الى المدخل   لطب البديل والتكميليا  تصنيف وتسجيلإعادة طلب اصدار 

استعراض    عن طريق المستخدمالى   الطلبإعادة في حال وجود معلومات غير مكتملة يستطيع المدقق  

   حه ادناهالطلب ثم النقر على زر إعادة الطلب من الشاشة الموض 

 

 شاشة إعادة الطلبات الى المدخل  –  16 رسم توضيحي
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رسال من  إوالنقر على   المستخدم.لى إ سبب إعادة التقرير   بإدخال المدقق  يقوم الطلبعند النقر على زر إعادة 

دناهأخالل الشاشة الموضحة  

 

 المستخدمشاشة إعادة الطلبات الى  –  17 رسم توضيحي
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 : للمدقق  -  لطب البديل والتكميليا  وتسجيلتصنيف قبول طلب إصدار 

استعراض الطلب والنقر على زر    المدققيجب على    الطب البديل والتكميليترخيص صدار إلقبول طلب 

 دناه أالقبول الموضح 

 

 شاشة قبول الطلبات.  –  18 رسم توضيحي



 
التكميلي  تراخيص الطب البديل وخدمة   20  

وقبول الطلب كما  المدقق باختيار التصنيف والممارسة المراد التصنيف عليها عند النقر على زر القبول يقوم 

 هو موضح:

 

 الطلب. قبول شاشة  –  19 رسم توضيحي

 

 شاشة قبول الطلب. –  20 رسم توضيحي
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لكي تصبح حالته مقبول بانتظار    لى مدخل البياناتإ ل الطلب ارسبإعند النقر على زر القبول يقوم النظام 

 الدفع. 

 :  للمدقق -  لطب البديل والتكميليطلب إصدار تصنيف وتسجيل ا رفض

استعراض الطلب والنقر على زر    المدققيجب على    الطب البديل والتكميليترخيص صدار إطلب   لرفض 

 دناه أالموضح   رفضال

 

 الطلبات. رفضشاشة  –  21 رسم توضيحي

ويقوم   مرفوضلكي تصبح حالته  لى مدخل البياناتإ ل الطلب ارسبإيقوم النظام   الرفضعند النقر على زر 

 بإرسال طلب جديد. 

 : البديل والتكميليلطب ل التصنيف والتسجيلإنهاء إجراءات الدفع إلصدار  

  بانتظار  مقبول  إلى  الممارسين قائمة  في  الطلب حال تغيير يتم المدقق  قبل  من الترخيص   طلب قبول  عند 

  لدفع  كافي المنشأة  رصيد  كان  حال في  الدفع  عملية  الستكمال  الطلب استعراض   المستخدم ويستطيع الدفع

  من الرصيد  تعبأة تستطيع  كافي  رصيد  لمنشأةا  لدى يكن  لم حال وفي  ،والتكميلي البديل  الطب ترخيص  قيمة 

   الدفع: عملية وإكمال الطلب  استعراض   طريقة أدناه الشاشات ،3  صحة منصة  خالل

 
  لمزيد من المعلومات حول طريقة تعبئة الرصيد الرجاء االطالع على دليل االستخدام لمنصة صحة   3
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 والتكميلي البديل الطب  وتسجيل تصنيف طلب نموذج استعراض -22 توضيحي رسم

 

 والتكميلي  البديل الطب وتسجيل تصنيف  إلصدار الدفع -23 توضيحي رسم
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 الطلب.دفع شاشة  –  24 رسم توضيحي

  قائمة  في الطلب  حال تغيير  يتم   المستخدم قبل  من  الترخيص والتسجيل  التصنيف رسوم   دفع بعد

  حال في  الدفع  عملية  الستكمال  الطلب استعراض   المستخدم  ويستطيع ومسجل مصنف  إلى  الممارسين 

  رصيد  المنشأة  لدى يكن  لم   حال وفي والتكميلي،  البديل الطب   ترخيص قيمة لدفع  كافي المنشأة  رصيد  كان

  عملية  وإكمال  الطلب استعراض طريقة  أدناه الشاشات ،4  صحة  منصة  خالل  من الرصيد  تعبأة  تستطيع كافي 

   الدفع:

 
  لمزيد من المعلومات حول طريقة تعبئة الرصيد الرجاء االطالع على دليل االستخدام لمنصة صحة   4
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 والتكميلي  البديل الطب وتسجيل  تصنيف  طلب نموذج استعراض شاشة  -25 توضيحي رسم

 

 والتكميلي البديل الطب وتسجيل تصنيف  إلصدار الدفع -26 توضيحي رسم



 
التكميلي  تراخيص الطب البديل وخدمة   25  

 

 شاشة دفع الطلب. –  27 رسم توضيحي

 : الطب البديل والتكميلي   مزاولة ترخيصاستعراض شهادة 

  المستخدم  ويستطيع  ،مرخص الى  الطلب حالة  تغيير  يتم   الدفع إجراءات بإكمال المستخدم  قام حال  في

  الشاشاتب موضح هو  كما  وطباعتها والتكميلي البديل الطب  شهادة   واستعراض الترخيص  طلب استعراض 

  دناه:أ

 

 والتكميلي  البديل الطب  مزاولة ترخيص شهادة استعراض -28 توضيحي رسم


