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تجديد بطاقة قيد مهندس

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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4 رقم الصفحة

"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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5 رقم الصفحة

خدمةلالصفحة الرئيسية ل
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6 رقم الصفحة

تفاصيل الخدمة

اتفاقية مستوى الخدمة 
توضح الحد األقص ى لفترة 

مراجعة طلب الخدمة

للدخول على الخدمة

"ابدأ"اضغط زر 



تجديد بطاقة قيد مهندس

7 رقم الصفحة

تفاصيل بطاقة الخدمة 
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8 رقم الصفحة

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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9 رقم الصفحة

نوع التجديد

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 

الهويةطريقعنالدخول تسجيلبعد
نوعتحديدالنظاميطلبالرقمية،
:التاليالنحو علىاملطلوبالتجديد
قيدبطاقةتجديد:األول السيناريو 
.ةالحاليالعملخبرةتغيير بدون مهندس

جديدالتنوععناالستفسار يتمالبدايةفي
:املطلوب

غيير تدون فقطاملهندسقيدبطاقةتجديد-
يجبالحالةهذهوفيالحاليةالعملخبرة

ثم"يةالحالالعملخبرةتغيير "اختيارتخطي

.“التالي"زر علىالضغط
برةختغيير معاملهندسقيدبطاقةتجديد-

دتحدييجبالحالةهذهفيالحالية،العمل

"الحاليةالعملخبرةتغيير "اختيار
.“التالي"زر علىالضغطثم

الةحلكلاملتبعةالخطواتتوضيحسيتم

املختلفةالحاالتمن
.األول السيناريو توضيحسيتمهنا
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10 رقم الصفحة

بيانات مقدم الطلب

تجديد بطاقة قيد: السيناريو األول 

ة مهندس دون تغيير خبرة العمل الحالي

تبيانااستعراضيتمالخطوةهذهفي
منقراءتهاتمتوالتيالطلبمقدم
بهالخاصةالرقميةالهويةبيانات
لةاملفضاالتصالوسائلإدخالويمكنه
نياإللكتروالبريدأو الهاتفرقمسواء

املفضل
ةساريالهويةبطاقةتحميلذلكيلي

الحفيالهويةتجديدطلبأو املفعول 
هادةشوتحميلالصلحية،منتهيةكانت
الحالةبحث)والسلوكالسيرةحسن

غطالضثمالشاشةأسفلفي(الجنائية
.“التالي"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

تم للعوووودة إلوووى الخطووووة السوووابقة يووو

" السابق" الضغط على 

إللغاء مسودة الطلب
"إلغاء"يتم الضغط على 
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11 رقم الصفحة

املؤهلت العلمية

يد تجديد بطاقة ق: تابع السيناريو األول 

مهندس دون تغيير خبرة العمل الحالية 

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

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

بط تعرض هذه الشاشة املؤهل العلمي املرت
و بحساب مقدم الطلب، وال يمكن تعديل أ
م إضافة أي مؤهل علمي في هذه الشاشة، ث

ة في أدنى الشاش" التالي"نضغط على زر 

.الستكمال الطلب
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12 رقم الصفحة

استمرارية العمل

تجديد بطاقة قيد: تابع السيناريو األول 

هر في كل خطوات النظام يظمهندس دون تغيير خبرة العمل الحالية 
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

تعرض هذه الشاشة جهة العمل 
رغب الحالية ملقدم الطلب والتي ي
، ثم في تجديد بطاقة القيد عليها

ى في أدن" التالي"نضغط على زر 

.الشاشة
إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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13 رقم الصفحة

تحميل املستندات

د تجديد بطاقة قي: تابع السيناريو األول 

مهندس دون تغيير خبرة العمل الحالية 

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

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

هنا يتم تحميل شهادة ملن يهمه األمر 
والصادرة من جهة العمل بناء على 
النموذج الذي يتم تحميله في هذه 

"يالتال"الشاشة، ومن ثم الضغط على زر 
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14 رقم الصفحة

خبرة العمل السابقة

د تجديد بطاقة قي: تابع السيناريو األول 

مهندس دون تغيير خبرة العمل الحالية 

هنا يتم عرض خبرات العمل 
.السابقة ملقدم الطلب

"  التالي"ثم الضغط على زر 

.الستكمال الطلب

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

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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15 رقم الصفحة

نوع التجديد

ةالهويطريقعنالدخول تسجيلبعد
نوعتحديدالنظاميطلبالرقمية،
:يالتالالنحو علىاملطلوبالتجديد
يدقبطاقةتجديد:الثانيالسيناريو 
ةالحاليالعملخبرةتغيير معمهندس

نيالثاالسيناريو توضيحسيتمهنا
ير تغيمعاملهندسقيدبطاقةتجديد-

الحالةهذهفيالحالية،العملخبرة
عملالخبرةتغيير "اختيارتحديديجب

عمليومآخر إدخالثممن،"الحالية

.“التالي"زر 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

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 
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16 رقم الصفحة

املؤهلت العلمية

قة قيد تجديد بطا: تابع السيناريو الثاني 

مهندس مع تغيير خبرة العمل الحالية 

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

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

العلمياملؤهلالشاشةهذهتعرض
مكنيوال الطلب،مقدمبحساباملرتبط
ذههفيعلميمؤهلأيإضافةأو تعديل

في"التالي"زر علىنضغطثمالشاشة،

الطلبالستكمالالشاشةأدنى
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17 رقم الصفحة

استمرارية العمل

اقة قيد تجديد بط: تابع السيناريو الثاني 

مهندس مع تغيير خبرة العمل الحالية

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

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

ومات هنا يستطيع مقدم الطلب تقديم معل
وتفاصيل خبرة العمل الحالية  بنفس

الخاص الطريقة املتبعه في دليل املستخدم

.بخدمة إصدار بطاقة قيد املهندس
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18 رقم الصفحة

خبرة العمل السابقة

اقة قيد تجديد بط: تابع السيناريو الثاني 

ة مهندس مع تغيير خبرة العمل الحالي

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

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

لية بعد تحميل شهادة الخبرة العم
مل، املطلوبة تظهر الحالة كمكت

."التالي"من ثم الضغط على زر 
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19 رقم الصفحة

نوع التجديد

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

قيد تجديد بطاقة: السيناريو الثالث 

مهندس لتجديد رخصة معلقة

ك عند تجديد بطاقة قيد املهندس لف
صة تجديد الرخ"التعليق يجب اختيار 

" يالتال" ثم الضغط على زر " املعلقة
يناريو واستكمال باقي الخطوات في الس

.“لتجديد مع تغيير جهة العم"الثاني 
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20 رقم الصفحة

معاينة بطاقة القيد

قة قيد تجديد بطا: تابع السيناريو الثاني 

مهندس مع تغيير خبرة العمل الحالية 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"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

القيدبطاقةمعاينةهياألخيرةالخطوة
لتأكدواإدخالهاتمالتيالبياناتعلىاعتمادا

صحتهامن
طلبالتقديمثمالبطاقةبمراجعةاإلقرار ثم
للخاملعنيةالبلديةمنالطلبمراجعةيتم

أيام5
دقيبطاقةباستخراجقمتلقد!تهانينا
كنكويمالتجديدتاريخمنعامينملدةسارية

بالحسافيمستنداتكضمناستعراضها
ردبمجتنزيلهاأو تممنصةعلىالشخص ي

البلديةمناملعاملةإتمامإشعار وصول 
.املعنية



 لكم
ً
شكرا


