
 

 
 الصحية للجمعياتاإلدارة العامة 

 

 

 

 

 

 

 دليل المستخدم 

  لنظام العضويات الموحد



  

 

 

 

 اإلدارة العامة للجمعيات الصحية

 

 

تهدف االدارة العامة للجمعيات الصحححححية يل ححححهيط بملية ملم االجمححححمال للجمعيات الصحححححية يميلل  اج ا  العمحححح  ات               

واتاحة الفرصححححححة للممارصححححححيم الصحححححححيم عي مجاالت تيصححححححك الجمعيات ياإلصححححححهال عي حرهة الل دل العلمي والمه ي عي     

 عم  ة ودعع رص ل االجممال للجمعية.المجاالت وتمكي هم يطلم االجممال للجمعيات واخليار ج   ال

 

 

 مستخدمي النظام:  العضويات:أنواع 

 :العضوية العاملة ▪

 للممارصيم الصحييم

 :العضوية االنتساب ▪

 للمهلميم

 :عضوية الطالب ▪

 لطالب الجامعات

 

 مقدم الطلب: ▪

 .   الممارس الصحي أو المهلم ال ي   د االجممال للجمعية يعم  ة محددة 

 مسؤول النظام: ▪

    الم ظ  ال ي    ل يمراجعة ملبات االجممال للجمعيات وابلماد ا او رعمها.

 

  

 المقدمة
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 اإلدارة العامة للجمعيات الصحية

بم مر ق رمز  مةيرقم اله  ة أو اإلقاصيلم اللح ق مم تص ي  الممارس 

 ك رصط إلى ير دك االلكلروجي ورقم ج ال ح قت

 

  مقدم الطلب: تسجيل بياناتالمرحلة األولى:          

  في حال كان مقدم الطلب مصنف من الهيئة: -1 ▪

 
 

 

 سير عمل الخدمة
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 اإلدارة العامة للجمعيات الصحية

اصم  وتحد د البياجات المطل ية لم تعبئة  ب د مطاي ة رمز اللح ق

 الجمعية وج   العم  ة والمدة

 

o  حدد م دل الطلم الليصك الدقيق او العال المطايق لليصك الجمعية 

 . لم ت د م الطلم ي جاحمطاي له لليصك الجمعية الميلارة وعي حال 

o ارعاق  لم  م ل دات دابمة تلطلم ارعاق ت الشروطأما عي حال هاج

 . المطل ية ل دات الم

 

 

 

 

 

3 4 



  

 

 

 

 اإلدارة العامة للجمعيات الصحية

اصم الجمعية وج   العم  ة تحد د البياجات المطل ية و لم تعبئة 

 والمدة

 

إن وجد المطل ية  م ل داتارعاق ال  لم البياجات المطل يةيعد تعبئة 

 ت د م الطلم ي جاح لم اللح ق مم رمز اللأهد  وب د

  في حال كان مقدم الطلب غير مصنف من الهيئة:-2 ▪
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 اإلدارة العامة للجمعيات الصحية

الطلم ي جاح   للم م دل الطلم اشعار بم مر ق البر د ب د ت د م 

 الكلروجي ورصالة جصية تح ي رقم الطلم ورقم الفات رة ل داد.

قب ل ويطاقة  اشعارب د دعع قيمة العم  ة ل داد  لل ى م دل الطلم 

 بم مر ق البر د اإللكلروجي ورصالة جصية.صابة  24خالل العم  ة 

  تقديم الطلب:بعد المرحلة الثانية: 

 : القبول

 يحتوي على مرفقاتال في حال كان الطلب -1
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 اإلدارة العامة للجمعيات الصحية

م ححدل الطلححم اشححححححعححار بم مر ق البر ححد    ححححححللم ي جححاحب ححد ت ححد م الطلححم 

 الكلروجي ورصالة جصية تح ي رقم الطلم لمراجعة المرع ات.

ب د مراجعة المرع ات وبدل اصليفاء المرع ات لشروط  لل ى م دل الطلم 

 اشعار رعض بم مر ق البر د اإللكلروجي ورصالة جصية.

 

 

 في حال كان الطلب يحتوي على مرفقات-2
  

 

 الرفض

 المرفقات لشروطفي حال عدم استيفاء 
  

 

mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG
mailto:PSHA@SCFHS.ORG


  

 

 

 

 اإلدارة العامة للجمعيات الصحية

 استفساراتكم بجميع نرحب

عن طريق البريد يمكنكم التواصل معنا بطاقة العضوية  وصولفي حال عدم  

 االلكتروني التالي

PSHAmembership@SCFHS.ORG 

 

 العضويةلالطالع على نموذج بطاقة 

 

 

 

 

 .واصلرجا  رص مهاال  حق لم دل الطلم ملم إلغاء العم  ة  .1

 :الحاالت اللالية  حق لطالم اليدمة ملم اصلرجا  الرص ل )أو جزء م ها( عي .2

 .أي مبالغ زائدة بم الرص ل الم رة للعم  ات مم قبط الجمعية  -

 .ل داد ألهثر مم مرة ل فس الفات رة مع ت د م ما  ثبت  -

 .ال خدمة صدادر ال مم قيمة المبلغ الم لرد وذلك لرص ل اصليد 5صيلم خصم  .3

 .أ ال مم إصدار العم  ة 5ملم اصلرداد الرص ل  ك ن ع ط خالل  .4

 .تيمع     ال ياصة لللغيير مم جاجب ا وعي حالة حدوث أي تعد الت صيلم اللحد ث بلى الم قع اإللكلروجي .5

 

 

 

 الموحد نظام العضويات سياسة استرجاع المبالغ المستحقة لألعضاء من
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