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إصدار بطاقة قيد مهندس

2 رقم الصفحة

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

مقدمة

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 
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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 املؤهل العلمي الهندس ي–بيانات بطاقة القيد 

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

الهويةطريقعنالدخول تسجيلبعد
يثحالقيد،بطاقةبياناتملءيتمالرقمية

األسئلةمنمجموعةطرحفيالنظاميبدأ
يمكنكالتيالقيدبطاقةفئةلتحديد

:التاليالنحو علىعليهاالحصول 

ؤهلاملنوععناالستفسار يتمالبدايةفي
ناسباملاملؤهلاختيار ويتمالهندس يالعملي

ةالشاشبأدنى"التالي"زر علىالضغطثم
منالةحلكلاملتبعةالخطواتتوضيحسيتم

.املختلفةالحاالت

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 
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10 رقم الصفحة

نوع املؤهل العلمي الهندس ي–بيانات بطاقة القيد 

عند اختيار أي من هذين االختيارين وفي حال كان التخرج من جامعة عدا جامعة اإلمارات 
:ةيتوجب على املستخدم الحقا توفير ما يثبت فترة الدراسة بحسب االختيارات التالي

سنوات دراسية للمؤسسات التعليمية التي تتبع النظام السنوي 5. 1
ساعة معتمدة للجامعات التي تتبع نظم الساعات املعتمدة( 160)ما يعادل . 2
ساعة حسب النظام ربع السنوي ( 240)ما يعادل . 3
 للنظام األوروبي ( 360)ما يعادل . 4

ً
وحدة وفقا

خلفعند اختيار أي من هذين االختيارين يمكن اختيار أي من التخصصات الهندسية األخرى ب
:على األقلطبقا لتوفر ما يلي العمارة والهندسة املعمارية

سنوات دراسية للمؤسسات التعليمية التي تتبع النظام السنوي 4. 1
ساعة معتمدة للجامعات التي تتبع نظم الساعات املعتمدة( 140)ما يعادل . 2
ساعة حسب النظام ربع السنوي ( 210)ما يعادل . 3
 للنظام األوروبي  ( 280)ما يعادل . 4

ً
وحدة وفقا

وجيا الهندسةأما في حالة الحصول على شهادة برنامج هندس ي مساند في العلوم التطبيقية أو تكنول
:أو أي برنامج هندس ي مساند، ال يتم قبولها إال في الحاالت التالية

سنوات دراسية للمؤسسات التعليمية التي تتبع النظام السنوي 4. 1
ساعة معتمدة للجامعات التي تتبع نظم الساعات املعتمدة( 140)ما يعادل .2
ساعة حسب النظام ربع السنوي ( 210)ما يعادل . 3
 للنظام األوروبي  ( 280)ما يعادل .4

ً
وحدة وفقا

"التالي"ثم الضغط على " أي شهادة أخرى " وعليك اختيار 
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11 رقم الصفحة

نوع املؤهل العلمي الهندس ي–بيانات بطاقة القيد 

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

الخيار اختيار سيتمالسيناريو هذافي
موضحهو كما(الثانيأو )األول 

األزرقباللون واملظللبالشكل
نىأدفي"التالي"زر علىنضغطثم

.الشاشة

اختيار بكالوريوس في: السيناريو األول 
الفنون في /الهندسة املعمارية/ العمارة 

العلوم في الهندسة املعمارية/العمارة

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 
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12 رقم الصفحة

تابع

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

وس اختيار بكالوري: تابع السيناريو األول 
/  الهندسة املعمارية / في العمارة 

مؤسسة علمية خارج دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

التعليممؤسسةنوعاختيار يتمهنا
العلميللمؤهلاملانحةالعالي

بأدنى"التالي"زر علىالضغطثم
للخطوةالعودةويمكنناالشاشة
زر علىالضغططريقعنالسابقة

املثالوفيالرغبةبحسب"السابق"
خارجعلميةمؤسسة"اختيارتمالحالي
ثم"املتحدةالعربيةاإلماراتدولة

لون بالاملظلل"التالي"زر علىالضغط

.األصفر
إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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13 رقم الصفحة

تابع

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 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

دةشهامعادلةتوفير عنالسؤاليتمهنا
املؤهلأنحيثالهندسةبكالوريوس

ويجبالدولةخارجمنصادر العلمي
خللمناملعادلةشهادةاستخراج
املؤهلمعادلةطلبخدمةعلىالتقديم
وفي.يموالتعلالتربيةوزارةموقعفيالعلمي
إلصدار التوجيهيتمنعماختيار حالة

عدمحالةفيأما(عامان)دائمقيدبطاقة
بطاقةإلصدار التوجيهفيتماملعادلةتوفر 
علىالضغطثم(أشهر6)مؤقتقيد

"التالي"

وس اختيار بكالوري: تابع السيناريو األول 
: الهندسة املعمارية / في العمارة 

توفير /مؤسسة علمية خارج الدولة 

املعادلة
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14 رقم الصفحة

تابع

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

الهندسة / اختيار بكالوريوس في العمارة : تابع السيناريو األول 

توفير املعادلة/ مؤسسة علمية خارج الدولة: املعمارية 

لتاملؤهلقواعدطبقايعادلهاماأو الدراسةمدةاختيار يتمهنا
:يليكماوهذاوالتعليمالتربيةوزارةمناملعتمدة

غير مفعل حاليا

غير مفعل حاليا

مفعل في كافة التخصصات الهندسية عدا العمارة
والهندسة املعمارية وفروعها

يجب تحديد هذا الخيار مع تخصصات العمارة
والهندسة املعمارية وفروعها
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15 رقم الصفحة

نوع املؤهل العلمي الهندس ي–بيانات بطاقة القيد 

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 

الخيار في هذا السيناريو سيتم اختيار 
كما هو موضح ( أو الرابع)الثالث  

بالشكل واملظلل باللون األزرق
ى في أدن"التالي"ثم نضغط على زر 

.الشاشة

ي اختيار بكالوريوس ف: السيناريو الثاني 

العلوم في الهندسة/الهندسة 
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16 رقم الصفحة

نوع املؤهل العلمي الهندس ي–بيانات بطاقة القيد 

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 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

دولةخارجعلميةمؤسسة"خياراستعراضتم
يار خمعاوسنستعرضاألول املثالفي"اإلمارات
املتحدةالعربيةاإلماراتجامعة

تأكيدالمعالعلياالتقنيةكلياتخيار يماثلهو 
ندعسيتطلبالخيارينوكل التخرجعامعلى
فيالبكالوريوسشهادةإرفاقالخدمةبدء

اختيارهتمالذيالهندس يالتخصص
منةالهندسبكالوريوستصديقيضافبينما
علميةةمؤسساختيار عندوالتعليمالتربيةوزارة

اإلماراتدولةفيخاصة

."التالي"علىالضغطثم

اختيار بكالوريوس في: السيناريو الثاني 

داخل الدولة/العلوم في الهندسة/الهندسة 
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17 رقم الصفحة

تابع

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

ة هنا تكون قد انتهت األسئلة الخاص
م باملؤهل العلمي ويتم اختيار نعم ث

"التالي"الضغط على 

أسفل الشاشة تظهر اإلجابات 
تي السابقة باختيارات املتعامل وال

أدت الى النتيجة الحالية

جميع املتطلبات الخاصة باملؤهل العلمي
طلب إصدار )تم توفيرها والتوجيه لخدمة 

(بطاقة قيد مهندس
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18 رقم الصفحة

تابع

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 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

يتم فووي حالووة عوودم توووفر املعادلووة فسوو
قووت  التوجيووه إلصوودار بطاقووة قيوود مؤ 

ثم الضغط على التالي( أشهر6)

جميع املتطلبات الخاصة باملؤهل 
العلمي تم اختيارها  مع عدم توفير 

املعادلة
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19 رقم الصفحة

تابع

لم يتم توفير املعادلة والتوجيه لخدمة 

(طلب إصدار بطاقة قيد مؤقت ملهندس)

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

ة هنا نكون قد انتهت األسئلة الخاص
م باملؤهل العلمي ويتم اختيار نعم ث

.“التالي"الضغط على 

أسفل الشاشة تظهر اإلجابات
السابقة باختيارات املتعامل
ةوالتي أدت الى النتيجة الحالي
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20 رقم الصفحة

الشروط واألحكام

لشاشةالتاليةالخطواتاتباعيتم
:واألحكامالشروط

ةمهنممارسةوأخلقياتميثاقتنزيل.1
الهندسة

هاوسياستالخدمةبطاقةبقراءةاإلقرار .2
افقةاإلقرار .3 ورةاملذكالقواعدعلىباملو
افقةاإلقرار .4 يةاتفاقشروطعلىباملو

املهندسين
اقميثوقراءةبتنزيلبالقياماإلقرار .5

الهندس يالشرف

تمرارللس"الطلبتقديم"علىالضغطثم

1

4

3

2
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21 رقم الصفحة

حالة األهلية

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

د طبقا إلجاباتك السابقة تكون ق
لت أتممت الخطوة األولى بنجاح  وتأه

للبدء بالخطوة الثانية

!تهانينا
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22 رقم الصفحة

بيانات مقدم الطلب

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعووووودة إلووووى الخطوووووة السووووابق

" 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

تبيانااستعراضيتمالخطوةهذهفي
منقراءتهاتمتوالتيالطلبمقدم
بهالخاصةالرقميةالهويةبيانات

لةاملفضاالتصالوسائلإدخالويمكنه
نياإللكتروالبريدأو الهاتفرقمسواء

.املفضل

السير حسنشهادةتحميلذلكيلي
في(الجنائيةالحالةبحث)والسلوك

.“يالتال"علىالضغطثمالشاشةأسفل
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23 رقم الصفحة

املؤهلت العلمية

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

ؤهل في هذه الخطوة يتم إدخال بيانات امل
أوال العلمي وفي كافة الحاالت يجب إدخال

شهادة البكالوريوس قبل إضافة أي 
مؤهل آخر

و يتم في البداية الضغط على
"إضافة مؤهل علمي"



إصدار بطاقة قيد مهندس

24 رقم الصفحة

إضافة مؤهل علمي ألول مرة:املؤهلت العلمية 

ختياراتاال بحسبالعلمياملؤهلبياناتإدخاليتمالخطوةهذهفي
:التاليالنحو علىالسابقة

الدولة.1
يزيةواإلنجلالعربيةباللغة(الجامعة)العلميةاملؤسسةاسم.2
التخرجتاريخ.3
السابقةاإلجاباتمناختياراتهتمالدراس ياملؤهل.4
واإلنجليزيةالعربيةباللغةالعلمياملؤهلمسمى.5
الرئيس يالتخصص.6
الفرعيالتخصص.7

تلقائياالهندس يالتخصصاستخراجسيتموعليه
البياناتصحةعلىالتأكيدذلكبعدويجب

ياراتاالختبحسبتتغير التياملطلوبةاملستنداتتحميلثم
.السابقة

طلبسيتمالدولةداخلحكوميةجامعةمنالتخرجحالةفي.1
فقطاملهندسمؤهلشهادة

طلبسيتمالدولةداخلخاصةجامعةمنالتخرجحالةفي.2
التعليمو التربيةوزارةتصديقإلىباإلضافةاملهندسمؤهلشهادة

شهادةطلبسيتمالدولةخارججامعةمنالتخرجحالةفي.3
يةالتربوزارةمنالشهادةمعادلةإلىباإلضافةاملهندسمؤهل

.الشاشةأسفلفي"إضافة"علىالضغطثموالتعليم



إصدار بطاقة قيد مهندس

25 رقم الصفحة

املؤهلت العلمية

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

اناتبيملخصلنايظهر إضافةضغطبعد
اشةالشفيإدخالهتمالذيالعلمياملؤهل

ذهاتنفييمكنالتيواإلجراءاتالسابقة
اإللغاءأو التعديلهي

لىعالضغطيتمالخدمةطلبالستكمال
خر آعلميمؤهلإضافةيمكنكأو "التالي"
.الرئيس يالتخصصنفسفي

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



إصدار بطاقة قيد مهندس

26 رقم الصفحة

(إضافة مؤهل علمي إضافي)املؤهلت العلمية 

نعند الضغط على إضافة مؤهل علمي يظهر لك خياري
:إضافة تخصص أكاديمي –أوال 

ق وعنووووودها يوووووتم إدخوووووال بيانوووووات املؤهووووول بالكامووووول كموووووا سوووووب
يكيووووووة شووووورحه مسووووووبقا فووووووي نفووووووس تخصووووووص الهندسووووووة امليكان

ويمكنوووك مووون إضوووافة مجموعوووة مووون ( الوووذي سوووبق اختيووواره)
:االختيارات املوضحة كما يلي

(سنتين)دبلوم . 1
(سنين3)دبلوم . 2
بكالوريوس.3
دبلوم دراسات عليا. 4
ماجيستير. 5
دكتوراه. 6

دسووو ي إضوووافة تخصوووص فرعوووي علوووى التخصوووص الهن–ثانيوووا 
:الرئيس ي

نفس وذلك يفتح لك مجموعة من التخصصات الفرعية بو
ي بيانووووووات شووووووهادة البكووووووالوريوس الووووووذي تووووووم إدخالووووووه لكوووووون فوووووو

تخصص فرعي آخر
وذلك كما هو موضح بالشكل

بحسووب الحاجووة وبعودها يووتم تحميول املسووتندات املطلوبووة
.“إضافة"ثم الضغط على 

أوال

ثانيا



إصدار بطاقة قيد مهندس

27 رقم الصفحة

استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

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

عنمعلوماتتقديميتمالخطوةهذهفي
عمليةالخبرتكوتفاصيلالوظيفيوضعك
:خيارات3النظاميوفر حيث.الحالية

أبوظبيبإمارةهندسيةملهنةممارس.1
حالياموظفوغير باإلمارةمقيم.2
أخرى إمارةفيمهندس.3

ات وكل اختيار يقوم بفتح عدة سيناريوه
.ليةسيتم استعراضها في الصفحات التا



إصدار بطاقة قيد مهندس

28 رقم الصفحة

هيئة حكومية/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

بإمارةهندسيةملهنةممارساختيار عند
نوعيفالتاليةالخياراتلكتظهر أبوظبي
:العملمصدر 

حكوميةهيئة.1
حكوميةشركة.2
تعهيدحكوميةهيئة.3
مقاوالتشركة.4
هندس يمكتب.5

لكيفتحالسابقةاالختياراتمنخيار كل
عبئةلتاالختيار بحسبالعملمجالبيانات
بياناتها
ئةتعبسيتمحكوميةهيئةاختيار فعند

:التاليةالبيانات
(أخرى /بلديةموظف)العملمجال.1
(اركالختيطبقاقائمةتظهر )الجهةاسم.2
(قائمة)للمهندسالوظيفياملسمى.3
(ةالحكومياملهنقائمة)الهندسةمهنة.4

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

ةيوضح لك الخطوة الحالي
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح



إصدار بطاقة قيد مهندس

29 رقم الصفحة

هيئة حكومية/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

عند اختيار شركة حكومية
يتم طلب تحديد نوع الشركة الحكومية

يشركة حكومية تعمل بالقطاع الحكوم. 1
اع شووركة حكوميووة تعموول كمقوواول فووي القطوو. 2

الخاص ولها رخصة تجارية
شووووووووووركة حكوميووووووووووة تعموووووووووول كاستشوووووووووواري فووووووووووي . 3

القطاع الخاص ولها رخصة تجارية

لووووك كوووول خيووووار موووون االختيووووارات السووووابقة يفووووتح
عبئووة بيانووات مجووال العموول بحسووب االختيووار لت

بياناتها
قطاع فعند اختيار شركة حكومية تعمل في ال

:العام سيتم تعبئة البيانات التالية
تظهوووووووووور قائمووووووووووة الشووووووووووركات )اسوووووووووم الشووووووووووركة . 1

(الحكومية
(قائمة)املسمى الوظيفي للمهندس . 2
(قائمة املهن الحكومية)مهنة الهندسة . 3

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

ةيوضح لك الخطوة الحالي
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح



إصدار بطاقة قيد مهندس

30 رقم الصفحة

هيئة حكومية/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

فيكمقاول تعملحكوميةشركةاختيار عند
تجاريةرخصةولهاالخاصالقطاع
الفنيالكادر ضمنمهندساعتباركسيتم

:ةالتاليالبياناتبتعبئةوتقومللشركة
(عادية)الرخصةنوع.1
التجاريةالرخصةرقم.2
الذي"البياناتاستعادة"زر علىالضغط.3

تنميةالدائرةمنالشركةبياناتباستعادةيقوم
طةواألنشوعنوانهاالشركةاسم)االقتصادية
.(التجاريةبالرخصةاملوجودةالهندسية

عنسيةالهنداملهنةخياراتبتوفير النظاميقوم
الهندس يالتجاري النشاطمطابقةطريق

افق ةالرخصفيالهندس يالتخصصمعاملتو
.التجارية

املهنةقيمأحداختيار املتعاملعلىيجب
.القائمةفياملوجودةالهندسية

.“التالي"علىنضغطثم

أدخل رقم الرخصة التجارية للشركة

استعادة البيانات



إصدار بطاقة قيد مهندس

31 رقم الصفحة

هيئة حكومية/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

أدخل رقم الرخصة التجارية للشركة

استعادة 

البيانات

فيكاستشاري تعملحكوميةشركةاختيار عند
تجاريةرخصةولهاالخاصالقطاع
للعملعلقتينلكسيتاح

مكتبمدير .1
للشركةالفنيالكادر ضمنمهندس.2

:يةالتالالبياناتتعبئةاملتعاملعلىويجب
(عادية)الرخصةنوع.1
التجاريةالرخصةرقم.2
الذي"البياناتاستعادة"زر علىالضغط.3

تنميةالدائرةمنالشركةبياناتباستعادةيقوم
طةواألنشوعنوانهاالشركةاسم)االقتصادية
(التجاريةبالرخصةاملوجودةالهندسية

عنسيةالهنداملهنةخياراتبتوفير النظاميقوم
الهندس يالتجاري النشاطمطابقةطريق

افق ةالرخصفيالهندس يالتخصصمعاملتو
.التجارية

املهنةقيمأحداختيار املتعاملعلىيجب
القائمةفياملوجودةالهندسية

.“التالي"علىنضغطثم



إصدار بطاقة قيد مهندس

32 رقم الصفحة

هيئة حكومية تعهيد/ ممارس ملهنة هندسية في اإلمارة/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

تعهيد/حكوميةهيئةاختيار عند
:التاليةالبياناتتعبئةاملتعاملعلىيجب

ليزيةواإلنجالعربيةباللغةالتوظيفشركةاسم.1
القائمةمنالحكوميةالجهةاسم.2
للمهندسالوظيفياملسمى.3
املهنةقيمأحداختيار املتعاملعلىيجب.4

القائمةفياملوجودةالهندسية
متالتيالطريقةبنفسالخطواتنفسواتباع

ةحكوميجهةلدىالعملاستعراضعندتوضيحها
:التاليتعبئةضرورةملحظةمع

جهةمنصادرةاألمر يهمهملنشهادةنموذجتنزيل.1
تحميلهثموتعبئتهالعمل

للجهاتاألمر يهمهملنشهادةنموذجتنزيل.2
.تحميلهثموتعبئتهتعهيدالحكومية

.“التالي"علىنضغطثم



إصدار بطاقة قيد مهندس

33 رقم الصفحة

شركة مقاوالت/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

أدخل رقم الرخصة التجارية للشركة

استعادة البيانات

مقاوالتشركةاختيار عند
الفنيالكادر ضمنمهندساعتباركسيتم

كمهندسالتسجيلوممكنللشركة
(مالك/مستثمر/وشريك

:التاليةالبياناتبتعبئةتقومثم
ةفوريرخصةحالةوفي(عادية)الرخصةنوع.1

خدمةالشركاتخدماتعلىالدخول يرجى
هندسيةتجاريةأنشطةتعديلأو إضافة
هبسمارتمنصةعلىفوريةتجاريةلرخصة
.مقاوالتبشركةالخاصةاألنشطةلتعبئة

.التجاريةالرخصةرقم.2
الذي"البياناتاستعادة"زر علىالضغط.3

تنميةالدائرةمنالشركةبياناتباستعادةيقوم
طةواألنشوعنوانهاالشركةاسم)االقتصادية
.(التجاريةبالرخصةاملوجودةالهندسية



إصدار بطاقة قيد مهندس

34 رقم الصفحة

شركة مقاوالت/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

أدخل نوع تصريح العمل

ائرةدمنالهندسيةاألنشطةبياناتاستعادةبعد
االقتصاديةالتنمية

عنيةالهندساملهنةخياراتبتوفير النظاميقوم
افقاملالهندس يالتجاري النشاطمطابقةطريق تو

التجاريةالرخصةفيالهندس يالتخصصمع
املهنةقيمأحداختيار املتعاملعلىيجب

القائمةفياملوجودةالهندسية
لالعمعقدوانتهاءبدءتاريخإدخالذلكبعدثم

يةالبشر املواردوزارةفياملسجلللعقدطبقا
.والتوطين

دىلاملسجلالعملتصريحنوعاختيار ذلكيلي
:يليكماوالتوطينالبشريةاملواردوزارة

لتياللتصاريح)جديدإلكترونيعملتصريح.1
.(سنواتثلث/سنتينمدتها

.(أقلأو سنة)مؤقتإلكترونيعملتصريح.2
ملينللعاالوقتلبعضإلكترونيعملتصريح.3

متفرغكللمداومةالقانونيةالفترةعنتقللفترة
.الشركةفيللعمل
طفقوالثانياألول النوعقبول يتمبأنهعلما

.“التالي"علىنضغطثم

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 



إصدار بطاقة قيد مهندس

35 رقم الصفحة

مكتب هندس ي/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

أدخل رقم الرخصة التجارية للشركة

تاستعادة البيانا

عند اختيار مكتب هندس ي
شركة سيتم اعتبارك مهندس ضمن الكادر الفني لل

ويمكنك التسجيل كمهندس 
ومدير فني للمكتب( مالك/مستثمر)/وشريك

تحديدسيتمفقطكشريكالتسجيلعندبأنهعلما
جيلالتسوعندللمهنةممارسغير الهندسيةاملهنة
إدارة"يةالهندساملهنةتحديدسيتمفقطفنيكمدير 
كمهندسالتسجيلحالةفيأما"هندسيةمنشأة
هناملبيناالختيار سيتمآخر خيار أيمعأو فقط

.التجاريةبالرخصةاملسجلةالهندسية
:التاليةالبياناتبتعبئةتقومثم
جىير فوريةرخصةحالةوفي(عادية)الرخصةنوع.1

أو إضافةخدمةالشركاتخدماتعلىالدخول 
تجاريةلرخصةهندسيةتجاريةأنشطةتعديل
األنشطةلتعبئةهبسمارتمنصةعلىفورية

.هندس يبمكتبالخاصة
.التجاريةالرخصةرقم.2
ميقو الذي"البياناتاستعادة"زر علىالضغط.3

التنميةدائرةمنالشركةبياناتباستعادة
واألنشطةوعنوانهاالشركةاسم)االقتصادية
.(التجاريةبالرخصةاملوجودةالهندسية



إصدار بطاقة قيد مهندس

36 رقم الصفحة

مكتب هندس ي/ ممارس ملهنة هندسية في إمارة أبوظبي/استمرارية العمل/ الخبرة العملية 

أدخل نوع تصريح العمل

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

ائرةدمنالهندسيةاألنشطةبياناتاستعادةبعد
االقتصاديةالتنمية

عنيةالهندساملهنةخياراتبتوفير النظاميقوم
الهندس يالتجاري النشاطمطابقةطريق

افق ةالرخصفيالهندس يالتخصصمعاملتو
التجارية

املهنةقيمأحداختيار املتعاملعلىيجب
القائمةفياملوجودةالهندسية

لالعمعقدوانتهاءبدءتاريخإدخالذلكبعدثم
يةالبشر املواردوزارةفياملسجلللعقدطبقا

.والتوطين
دىلاملسجلالعملتصريحنوعاختيار ذلكيلي

:يليكماوالتوطينالبشريةاملواردوزارة
لتياللتصاريح)جديدإلكترونيعملتصريح.1

.(سنواتثلث/سنتينمدتها
.(أقلأو سنة)مؤقتإلكترونيعملتصريح.2
ملينللعاالوقتلبعضإلكترونيعملتصريح.3

متفرغكللمداومةالقانونيةالفترةعنتقللفترة
.الشركةفيللعمل
طفقوالثانياألول النوعقبول يتمبأنهعلما

.“التالي"علىنضغطثم
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تحميل املستندات–الخبرة العملية 

إللغاء مسودة الطلب
"إلغاء"يتم الضغط على 

للعووووووودة إلووووووى الخطوووووووة السووووووابقة

"السابق" يتم الضغط على 

بعد االنتهاء من اإلدخال يتم تحميل 
يارات املستندات املطلوبة بحسب االخت

ر مع تنزيل نموذج شهادة ملن يهمه األم
صادرة من جهة العمل وتعبئته ثم 

.تحميله

.“التالي"ثم الضغط على 

ر في كل خطوات النظام يظه
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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خبرة العمل السابقة

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

اناتببيالخاصةاملستنداتتحميلبعد
الخبراتإدخاليتمالحالي،العمل

وجدتإنالحاليةللخبرةالسابقة
إدخالعدمحالةفيأنهملحظةمع

ئةفعلىالقيدسيتمالسابقةالخبرات
أو استكماللحينوذلكمتدربمهندس
ةالخبر منسنواتلثلثبياناتإدخال

مزاول إلىالفئةتعديليتمحتي
قةسابعملخبراتإدخالفيالرغبةوعند
علىالضغطيتم

.“إضافة خبرة عمل سابقة" 

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

ةيوضح لك الخطوة الحالي
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح
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إضافة خبرة عمل سابقة–الخبرة العملية 

عند إضافة خبرة عمل سابقة يتم إدخال
:البيانات التالية

تاريخ بداية وانتهاء الخبرة. 1
الدولة. 2
(داخل اإلمارات فقط)اإلمارة . 3
التخصص الهندس ي. 4
(اختيار من القائمة)نوع مصدر العمل . 5

هووووار وبنووواء علووووى اختيووووار نوووووع مصوووودر العموووول سوووويتم إظ
افقووووة مووووع االختيووووار بوووونفس الخطوووو وات الحقووووول املتو

م اختيوار التي توم اتباعهوا فوي اسوتمرارية العمول وسويت
شركة مقاوالت كأحد األمثلة املطروحة

:ثم تقوم بتعبئة البيانات التالية
(عادية)نوع الرخصة. 1
رقم الرخصة التجارية. 2
قوم الذي ي"استعادة البيانات"الضغط على زر .3

باسوووووووووتعادة بيانوووووووووات الشوووووووووركة مووووووووون دائووووووووورة التنميوووووووووة 
ة اسوووووم الشوووووركة وعنوانهوووووا  واألنشوووووط) االقتصوووووادية 

(الهندسية املوجودة بالرخصة التجارية
اختيار املهنة الهندسية. 4

ثم التأكيد على صحة البيانات املدخلة
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إضافة خبرة عمل سابقة–الخبرة العملية 

تمبعد التأكيد على صحة البيانات املدخلة ي
:إرفاق مستندات الخبرة العملية السابقة

شهادة الخبرة من املنشأة ▪
توثيق الخبرة العملية السابقة▪

:وذلك طبقا ملا يلي
همه يتطلب توفير شهادة ملن ي: داخل الدولة. 1

من األمر بالخبرة العملية السابقة أو الحالية
زها وزارة املوارد البشرية والتوطين أو أحد مراك

املعتمدة  للعاملين في القطاع الخاص
ملية يتطلب تصديق الخبرة الع:خارج الدولة . 2

م السابقة من جهة حكومية في دولة اإلصدار ث
ارة السفارة اإلماراتية في دولة اإلصدار ثم وز 

الخارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات
العربية املتحدة

يقها يتطلب تصد: املناطق الحرة في الدولة. 3
م من غرفة التجارة والصناعة بحسب اإلمارة ث

وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ثم الضغط على 

"إضافة"
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خبرة العمل السابقة

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

ملخصلنايظهر إضافةضغطبعد
تميالتالسابقةالعمليةالخبرةبيانات

تواإلجراءاالسابقةالشاشةفيإدخالها
إللغاءاأوالتعديلهيتنفيذهايمكنالتي

لىعالضغطيتمالخدمةطلبالستكمال
أخرى خبرةإضافةيمكنكأو "التالي"

.الطريقةبنفس

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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معاينة بطاقة القيد

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 

دالقيبطاقةمعاينةهياألخيرةالخطوة
اإدخالهتمالتيالبياناتعلىاعتمادا
صحتهامنوالتأكد

متقديثمالبطاقةبمراجعةاإلقرار ثم
.الطلب

ةاملعنيالبلديةمنالطلبمراجعةيتم
أيام5خلل

يدقبطاقةباستخراجقمتلقدتهانينا
اإلصدارتاريخمنعامينملدةسارية

فيكمستنداتضمناستعراضهاويمكنك
أو تممنصةعلىالشخص يالحساب

عاملةاملإتمامإشعار وصول بمجردتنزيلها
املعنيةالبلديةمن

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

ةيوضح لك الخطوة الحالي
واملظلل باللون األخضر 
يوضح لك الخطوة 
املستكملة بنجاح



إصدار بطاقة قيد مهندس

43 رقم الصفحة

إصدار بطاقة قيد مؤقت ملهندس

:يتم اتباع نفس الخطوات التي تم اتباعها في خدمة إصدار قيد مهندس مع ملحظة التالي

ديمتم استبدال شهادة املعادلة بشهادة حالة الطلبات الخاصة بطلب التق: مرفقات املؤهل العلمي 1.

.على املعادلة من وزارة التربية والتعليم

.طنوع مصدر العمل هو شركات املقاوالت ومكاتب االستشارات الهندسية فق: في استمرارية العمل . 2

.ال يمكن إدخال الخبرات السابقة إال بعد الحصول على املعادلة وتحويل القيد من مؤقت إلى دائم. 3

أشهر من تاريخ اإلصدار ويمكن تمديدها ملرة واحدة فقط أو تحويلها6تسري بطاقة القيد املؤقت ملدة . 4

" .خدمة تحديث حالة قيد مؤقت"لقيد دائم عند الحصول على املعادلة وذلك عن طريق 
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