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2 رقم الصفحة

مقدمة

مات ضمن منصة موحدة للخدجميع الخدمات الحكومية لنقلفى إطار مبادرة حكومة أبوظبي 
.منصة تمإلىتم نقل جميع خدمات نظام قيد املهندسين ، (تممنصة )الحكومية 

https://www.tamm.abudhabi/
ام قيد الهدف من املستند هو مساعدة املستخدمين على كيفية الوصول واستخدام خدمات نظ

.املهندسين على منصة تم

https://www.tamm.abudhabi/
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3 رقم الصفحة

قائمة خدمات نظام قيد املهندسين على منصة تم

طلب إصدار بطاقة قيد مهندس 1-

طلب تعدیل بطاقة قید مھندس 2-

طلب تجديد بطاقة قيد مهندس 3-

طلب تعليق بطاقة قيد مهندس 4-

طلب تحديث حالة قيد مؤقت ملهندس 5-

قيد مهندس-طلب إصدار شهادة ملن يهمه األمر  6-

تحديث حالة دعوة مهندس 7-

م الطلب ستل ايتم التقديم على الطلب من نظام خدمات ترخيص مزاولة األنشطة الهندسية ويتم : خدمات نظام قيد املهندسين
صندوق الوارد للمهندسينيف

دعوة مهندس لالنتقال إلى الكادر الفني ملكتب هندس ي 8-

طلب إلغاء إسناد دور مهندس 9-

منصة تمقائمة الخدمات علىيتم التقديم على الطلب من: خدمات نظام قيد املهندسين

https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/IssuingEngineerLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequestfortheAmendmentofanEngineersLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequesttoRenewanEngineerLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequestfortheCancellationofanEngineersLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequesttoTransferaTemporaryRegistrationtoaPermanentRegistration
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequesttoIssueaCertifiedEngineerCertifiedCertificate
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/Invitation-Request-Status-Update
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/Engineer-Invitation-to-Join-the-Engineering-Staff-of-an-Engineering-Firm
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/Cancel-Role-Assignment
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"اإلسكان والعقار"اختيار خدمات يمكن للمستخدمين الدخول على نظام قيد املهندسين على منصة تم من خلل 
.تراخيص اإلنشاءاتالبناء واإلنشاءات من الصفحة الرئيسية 
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خدمةلالصفحة الرئيسية ل
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تفاصيل بطاقة الخدمة 
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تسجيل الدخول 

مثل كل خدمات منصة تم يجب 
تسجيل الدخول عن طريق الهوية 

الرقمية
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة 

موقع الهوية الرقمية
https://selfcare.uaepass.ae/

للدخول على الخدمة

"ابدأ"اضغط زر 

https://selfcare.uaepass.ae/
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بيانات بطاقة القيد

قتتمديد بطاقة قيد مؤ : السيناريو األول 

في كل خطوات النظام يظهر 
لك اإلطار الذي يوضح لك 

كافة خطوات الخدمة 
والرقم املظلل باللون 

األسود يوضح لك الخطوة 
الحالية

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

النظاميقومجديدطلباختيار بمجرد
املطلوبالتحديثنوعاختيار بطلب

شهادةمعادلةتوفر عنباالستفسار 
:يالتالالنحو علىالهندسةبكالوريوس

التوجيهيتم"ال"باإلجابةحالةفي.1

.املؤقتالقيدبطاقةلتمديد

إلىهالتوجييتم"نعم"باإلجابةحالةفي.2
ئنداقيدإلىاملؤقتالقيدبطاقةتحويل
اتالصفحعلىخيار كلاستعراضوسيتم
.التالية

وإدخال"ال"اختيارهو األول السيناريو 
ثمبالطلورقماملعادلةطلبتقديمتاريخ

.الشاشةأسفلفي"التالي"زر اضغط
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بيانات مقدم الطلب

إللغاء مسودة الطلب
"إلغاء"يتم الضغط على 

ة للعوووودة إلوووى الخطووووة السوووابق
" السابق" يتم الضغط على 

ؤقتتمديد بطاقة قيد م: السيناريو األول 

اتبياناستعراضيتمالخطوةهذهفي
منقراءتهاتمتوالتيالطلبمقدم
بهالخاصةالرقميةالهويةبيانات
لةاملفضاالتصالوسائلإدخالويمكنه
.نياإللكتروالبريدأو الهاتفرقمسواء

السير حسنشهادةتحميليتمثم
"الجنائيةالحالةبحث"والسلوك

.“التالي"علىالضغطثم

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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املؤهلت العلمية

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

املؤهللكيظهر الخطوةهذهفي
سابقاإضافتهتمالذيالعلمي

معادلةطلبمننسخةتحميليتمو 
حالةومستندالبكالوريوسشهادة

مناستخراجهيمكنوالذيالطلبات
.التعليموزارةموقع

.“التالي"علىنضغطثم

هر في كل خطوات النظام يظتتمديد بطاقة قيد مؤق: السيناريو األول 
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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استمرارية العمل

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح

عملك يمكنك االطلع على تفاصيل خبرة
 فقط

ً
وال . التي قمت بإدخالها سابقا

ند يمكنك تعديل خبرتك العملية إال ع
.التحويل إلى التسجيل الدائم

.“التالي"يتم الضغط على زر 

قتتمديد بطاقة قيد مؤ : السيناريو األول 
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تحميل املستنداتاستمرارية العمل

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

ؤقتتمديد بطاقة قيد م: السيناريو األول 

يلها،تعداملطلوبالبياناتتعديلبعد
ألمر ايهمهملنشهادةنموذجتنزيليتم

وةخطضمنتحميلهاوإعادةوتعبئتها
ببحساملطلوبةاملستنداتتحميل
.“التالي"زر علىالضغطثمالعلقة

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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بيانات بطاقة القيد

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

نقل  القيد من: السيناريو الثاني 
مؤقت إلى دائم

النظاميقومجديدطلباختيار بمجرد
لىعاملطلوبالتعديلنوعاختيار بطلب
:التاليالنحو 

هندس يتخصصإضافة.1
نفسداخلالترخيصمعلوماتتغيير .2

سبةاملكتالخبرةسنواتواحتسابالشركة
.الحاليةالعملجهةتغيير .3
.سابقةعمليةخبراتإضافة.4
.قاسابتقديمهاتمخبرةتوثيقإضافة.5
منضاملكتسبةالخبرةسنواتاحتساب.6

.املهنيةالخبرةإجمالي
حاتالصفعلىخيار كلاستعراضسيتمو 

.التالية
يفخيار منأكثر اختيار للمهندسيمكن
في"التالي"زر علىالضغطثمالوقتنفس

.الشاشةأسفل

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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بيانات مقدم الطلب

إللغاء مسودة الطلب

"إلغاء"يتم الضغط على 
ة للعوووودة إلوووى الخطووووة السوووابق

" السابق" يتم الضغط على 

نقل  القيد من: السيناريو الثاني 
مؤقت إلى دائم

بياناتاستعراضيتمالخطوةهذهفي
اناتبيمنقراءتهاتمتوالتيالطلبمقدم
.بهالخاصةالرقميةالهوية

لةاملفضاالتصالوسائلإدخالويمكنه
اإللكترونيالبريدأو الهاتفرقمسواء

ير السحسنشهادةتحميليتمثماملفضل
ثم“الجنائيةالحالةبحث"والسلوك
.“التالي"علىالضغط

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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املؤهلت العلمية

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

د من نقل  القي: السيناريو الثاني 
مؤقت إلى دائم

مي في هذه الخطوة  يظهر لك املؤهل العل
ة الذي تم إضافته سابقا وتكون الحال

"مستندات ناقصة"
خة الستكمال املستندات يتم تحميل نس

من معادلة شهادة البكالوريوس ونسخة
غط من معادلة شهادة البكالوريوس ثم نض

.“تعديل"على 

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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املؤهلت العلمية

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

ؤقت نقل  القيد من م: السيناريو الثاني 
إلى دائم

الة بعد تحميل املستندات تظهر لك ح
"  مكتملة"املؤهل 

ويمكنك إضافة مؤهل علمي آخر هن 
إضافة مؤهل "طريق الضغط على

.“التالي"ثم نضغط " علمي

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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استمرارية العمل

يمكنك إدخال  خبرتك العملية  
س الحالية وخبراتك السابقة بنف
الطريقة املتبعة في خدمة

"إصدار بطاقة قيد مهندس"

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح

نقل  القيد من: السيناريو الثاني 
مؤقت إلى دائم
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معاينة بطاقة القيد

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

دالقيبطاقةمعاينةهياألخيرةالخطوة
اإدخالهتمالتيالبياناتعلىاعتمادا
صحتهامنوالتأكد

تقديمثمالبطاقةبمراجعةاإلقرار ثم
الطلب

ةاملعنيالبلديةمنالطلبمراجعةيتم
.أيام5خلل

يدالقحالةبتحديثقمتلقد!تهانينا

اقةبطاستعراضويمكنكبنجاحاملؤقت
ضمن(الجديدة/املمددة)القيد

علىالشخص يالحسابفيمستنداتك
ار إشعوصول بمجردتنزيلهاأو تممنصة
.املعنيةالبلديةمناملعاملةإتمام

هر في كل خطوات النظام يظ
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
سود والرقم املظلل باللون األ 

يوضح لك الخطوة الحالية
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح



 لكم
ً
شكرا


