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 جديد او تجديد  (اونالين) للتسجيل في النظام االلكتروني للعضويه
 

 المستندات المطلوبه :

الحضور الشخصي بالشهادات االصليه ( يمكن التسجيل بالموقع  ولكن البد من    اوال العضويه الجديده
 والدفع النقدي فقط  )

 ) أو درجة علمية معادلة لها شهادة البكالريوس (  -1 

 من وزارة الخارجية اإلماراتية . * الشهادة يجب أن تكون موثقة  

* يجب تقديم الشهادة األصلية لالطالع عليها عند االنتساب الى الجمعية .    

* صورة واضحة من الشهادة والتصديقات عليها .     

مة * شهادات التخرج بلغة غير العربية أو االنجليزية يجب ترجمتها من مترجم قانونى معتمد بالدولة مع إرفاق صورة من الشهادة بداخل الترج   
وزارة العدل ، أو محاكم دبي . القانونية  وتصدق من   

ة واضحة . صورة من جواز السفر واإلقام -2  

صورة شخصية حديثة .  1عدد  -3  

بطاقة الهويه االصليه -4  

والدفع   ضور بالشهادات االصليه حلل رسال ايميل بالموعدإبعد التسجيل بالموقع االلكتروني ينتظر موافقه مدير الموقع ويتم تحديد موعد و -5
 النقدي .

 )   والدفع الكترونيا بالموقع ( يمكن التسجيلتجديد العضويه  ثانيا :

    ) أو درجة علمية معادلة لها شهادة البكالريوس ( صوره  -1

صورة شخصية حديثة .  1عدد  -2  

 او صوره منها  بطاقة الهويه االصليه -3

مع إحضار بطاقة المندوب او المهندس او نقدا بالجمعية عن طريق  بعد تدقيق المعامله  بعد التسجيل بالموقع االلكتروني يمكن الدفع الكترونيا -4
 الهويه للمهندس 
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 الخطوات االجرائيه للتسجيل  :
البد من الدخول للموقع االلكتروني التالي    

 واجهة الموقع تكون كالتالي : 
 

 

 البد  لك من تسجيل  ولم تسجل بالموقع من قبل  في حالة الدخول للموقع كعضو جديد او لديك عضويه سابقة بجمعية المهندسين
 علي الموقع  وذلك عن طريق التالي  sign upحساب جديد 

  الضغط علي الزرsuign up   اعلي يسار الشاشة 
 : سوف تظهر لك الصفحة التاليه 



3 
 

 
 تيار نوع التسجيل ويتم كالتالي :خال
  وهذا فقط  للمهندسين والفنيين  والطالب الدارسين بكليات الهندسة  للتسجيل بالعضويه والتي تتيح لهم  –الخيار االول

 جميع الخدمات االخري مع االستفاده من خصومات الخدمات االخري
 
 سي ة المتاحه لغير االعضاء كخدمات التدريب والتحكيم الهندهذا الخيار الي شخص يريد االستفاده من خدمات الجمعي

   واالستشارات الهندسية وشراء الكتب ........الخ
 دمات المتاحة .خيرجي مراجعه الموقع لمعرفة ال 

 
 

 التالية : التسجيل  بعدها سوف تظهر الصفحة- 

 
 

 ح اسم دخول جديد في المربع االوليتم اقترا .1
اليميل ولن يمكن تغييره حيث للمستخدم  والشخصي فقط الن الحساب سوف يرتبط بهذا ايتم ادخال االيميل الشخصي  .2

 يمكن استخدامه الرجاع كلمه المروراو تغييرها  في حاله فقدنها 
 بالمربع التاليري خاعد كتابه كلمه السر مره اثم ول للحساب الحقا خاكتب كلمه السر التي تريدها للد .3
او اختيار العضويه المجانية لغير  تيار بين االشتراك بالعضويه المدفوعة للمهندسينخيتم وضع الخيارات مره اخري لال .4

  ويمكنك احتيار الخيار المناسب .المهندسين لالستفاده من الخدمات االخري التي تقدمها الجمعية 
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يتم كتابه الكود الظاهر علي الشاشه في هذا المربع ويفضل تغيير  الكود  بالضغط علي الرابط اسفل الكود  وذالك اذا كان  .5
الكود الظاهر بالصوره غير واضح او مر وقت طويل الدخال البيانات حيث ان هذا الكود مرتبط بوقت ويصبح غير 

 ود صالح بعدها وال يمكنك االستمرار اال بتغيير الك
 اقرا شروط التسجيل جيد قبل الموافقه عليها النها تمثل إلزام قانوني لالعضاء باللشروط والقوانين الوارده بها . .6
 اضغط الزر للموافقه علي الشروط والقوانيين بعدها  سوف تظهر لك شاشة لتهنئتك بعمل حساب جديد  .7

 
 
 
 
 
 
 

 إتمام عمليه التسجيل كالتالي : بعد أنتهاء الخطوات السابقة سوف تظهر صفحة للتهنئة ب 
 

 

 

  بعدها سوف يصلك للتاكيد علي صحة االيميل ويكون به رابط لتاكيد التسجيل البد الدخول لحسابك الستكمال اجراءات التسجيل
بالعضويه  حيث انك االن فقط سجلت حسابا علي الموقع االلكتروني ويمكنك الدخول اليه االن بعد ضغط رابط الدخول 
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 :ويكون االيميل المرسل بالشكل التالي واستكمال إجراءات التسجيل بالعضويه .

 
 :  عند التسجيل الدخول للحساب الول مره يكون صفحات التسجيل خالية  كالتالي 
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 الصفحة الكاملة بالشكل التالي :

 

 وهذه الصفحة االولي  مقسمة كالتالي :
   االعضاء القدامي وبيانات بالفروع  الجزء الخاص 

 البد من أختيار الفرع االقرب اليك حيث يمكنك مراجعه هذا الفرع عند اي معامالت  .1
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والبد  من ادخال   Old Memberإذا  كانت لديك عضويه سابقه بجمعية المهندسين ال بد من إختيار عضو حالي  .2
 )   تاريخ االنتهاء –تاريح االنتساب  –بياناتها التاليه ( رقم العضويه 

سوف تغلق الحقول الخاص بيانات االعضاء    New Member اذا كنت عضو جديد يرجي اختيار عضو جديد .3
 السابقين

 

 

 
 
 
 

 يرجي أختيار النوع المناسب للمؤهل الدراسي : الجزء الخاص بنوع العضويه  

 
 

 :جميعها الزاميه فالبيانات  جميع  ادخال البد من اص بالبيانات الشخصيهخالجزء ال 
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 بيانات العمل يرجي ادخال البيانات  بالكامل  واذا تعذر ذلك البد من الحقول االجبارية والتي تجوارها نجمه حمراء 

 
وهذه من أجل المراسالت فيرجي إدخالها بعنايه حيث ان هذة البيانات  (إجباريه ) يرجي إدخال المعلومات البريديه 

 أخري سوف تستحدم الرسال البطاقات  واي مراسالت

 
 الصوره الشخصية والبد ان تكون واضحة وملونه  لكامل الوجه  بخلفيه بيضاء والبد ان يكون نوع الملفيرجي إدخال  

 اي من التالي 
JPEG,JPG,TIF 

 كيلوبايت  500والبد اال تتجاوز مساحه الصوه 
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 الجزء  الخاص بكود الحمايه الخاص بالموقع ويتم التعامل معه كالتالي  
بعد االنتهاء من جميع البيانات بالصفحه البد تغيير الكود بالضغط علي الرابط االزرق الموجود اسفل الكود وهذا  -1

ضروري للغايه حيث ان أدخال البيانات السابقة احيانا يتطلب وقت طويل وهو ما يعني ان الكود الظاهر من البدايه 
 قد انتهت المده المسموحه الستخدامه 

 لمربع باالسفل  ثم اضغط حفظ ليتم حفظ البيانات السابقة جميعها  ادخل الكود با -2

 

ويظهر الجزء الخاص برفع البيانات الخاصة بجواز السفر وتكون بعد حفظ البيانات  سوف يمكن أضافة  البيانات الخاصة بجواز السفر 
 كالتالي :

 

 

 

 : رفع بيانات جواز السفر ويكون كالتالي
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ورفع جواز السفر أجباري بالنسبه لالعضاء    Upload New Passportبالرسم السابق  1ويكون بالضغط علي الزر رقم  -1
 الجدد الذين لم يسجلوا من قبل في العضويه ( إجباري لالعضاء الجدد فقط ) إختياري  لالعضاء القدامي .

 بعد الضغ علي الزر السابق يظهر الشكل التالي : -2
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 روف وارقامحرقم جواز السفر وهو غالبا مكون من  -1
 تاريخ االصدار  -2
 تاريخ االنتهاء -3
 Imagesاو صور   Pdfهذا الزر لتحميل صوره الجواز سواء كان ملف  -4
 وهذا الزر إلضافه سجل  جديد عندما تكون صوره الجواز مقسمة الكثر من ملف بعدد الصفحات مثال . -5
 نات العضو لحفظ البيانات السابقه بقاعده بيا -6

 بعد حفظ البيانات سوف يتم اغالق الشاشه السابقة والعودة للصفحة الرئيسيه وتظهر فيها بيانات الجواز كالرسم التالي : 

 

 الستعراض صورة الجواز التي تم تحميلها  -1
 لعرض بيانات الجواز مرة اخري للتصحيح اذا كان هناك حطأ -2
 .المحفوظه سابقا الضافه صورة اخري لصور جواز السفر  -3
 لحذف سجل الجواز بالكامل البيانات وصور الجواز -4
 بيانات الجواز -5
 لمواصله إدخال بيانات الشهادات العلميه لعضو كما سنري    nextعند الضغط علي الزر  -6
 الغالق ملف العضو للعوده اليه في وقت الخق الستكمال البيانات  -7

 
 

 الشهادات العلمية للعضو 
 : كما ذكرنا سابقا تظهر الصفحة التالية   nextبعد الضغط علي زر التالي 

 : بالرسم التالي  وهي مقسمة لثالث أقسام كما نري 
 القسم الخاص بإضافة شهادة البكالوريوس او اي شهادت علمية معادلة لها  -1
 القسم الخاص بالعضويات الهندسية بالمؤسسات والهيئات الهندسية  االخري  -2
او اي اوراق تكميلية للشهادة العلمية كسجل الدرجات م الثالث يمكن به أضافة اي دورات تدريبه حصل عليه العضو القس -3

  والمعادله للشهادات شهادات الخبره .....الخ



12 
 

 
 
 

: س  لوريو بكا ل ا ة  هاد ش ب لحاص  ا سم  ق ل  أوال ا

   Upload Educational Certificateبعد الضغط علي الزر 

 التاليه :تظهر الشاشة 
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 تتكون هذه الشاشة من العناصر التاليه :

 . الدرجه العلمية  البد من اختيار الدرجه العلمية المطابقة للشهادة -1
 . د الدراسة وليس جنسية الدارسلب -2
 .اسم الجامعة   -3
 الفنون التطبيقية ......الخ ) –الفنون الجميلة  –الكليه ( الهندسة  -4
 هندسة معماريه .........الخ ) –القسم ( هندسة مدنية  -5
 .التحصص  -6
 .رقم تصديق الحارجية -7
 . سنه التخرج من الجامعه -8
 .رقم التسجيل او المرجع للشهاده  -9

  Imagesاو   Pdfاختيار ملف الشهاده  سواء كامن ملف واحد او عده  ملفات منفصله  ويقبل علي شكل   -10
 .إلضافه اي عدد من الملفات  -11
 .حفظ البيانات السابقة   -12

 

 

 

 



14 
 

 -: الحقول التي بجوارها  بنجمه حمراء هي حقول إجباريه
 

 عند حفظ البيانات يتم العوده للصفحة السابقة وتظهر بيانات الشهاده كالتالي :

 
 

 بيانات محتصرة للشهادة  -1
 إلضافة صفحات اخري لصورة للشهادة   -2
 لتعديل البيانات الخاصة بالشهاده -3
 لعرض صوره الشهاده  -4
 الشهاده بالكامل ( البيانات + صورة الشهاده )لحذف سجل  -5

يا  ن ل ثا ا سم  ق ل ة االخريا سي هند ل لعضويات ا با  : خاص 

   Upload Other Engineering Membership بعد ضغط الزر الخاص ب

 يظهر الشكل االتي 

 

 اسم العضويه او الجهة الهندسية المعتمده  -1
 المعتمدهرقم العضويه الهندسية او رقم السجل لدي الجهه  -2
 ارفاق صوره البطاقة او الشهاده التي تاكد العضويه الهندسية  -3
 الضافه اكثر من مرفق واحد لصورة العضويه الهندسية   -4
 لحفظ البيانات السابقة  -5
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 وتظهر كالتالي:بعد الضغط علي الزر حفظ يتم حفظ البيانات والعوده للشاشه الرئيسيه  

 

 بيانات العضويه الهندسية  -1
 ملفات اخري لصور العضويه الهندسيةارفاق  -2
 تعديل البيانات  -3
 ستعراض صور العضويه ا -4
 خذف السجل بالكامل ( البيانات + صورة الشهاده ) -5

ثا ل ا ل  ث ا سم  ق ل قات  االخريبخاص ا لمرف  : ا

 وهذا الجزء التحميل اي مرفقات اخري يود المهندس ارفاقها او طلبت من مثل 

رسائل لتاكيد اية معلومات خاصة  –دورات تدريبيه  –شهادات علميه اخري  -سجل الدرجات للسنوات الدراسيه –السيرة الذاتية 
 .........الخ بالتسجيل   .....

  -وتكون بالشكل التالي :

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 بطاقة العمل)  –بطاقه الهويه  –االوراق الثبوتيه( االقامه 
 ويكون الصفحة الخاصة بها بالشكل التالي :

 

 

ل ا سم  ق ل  -:باالقامه  اصخأوال ا

 البد من معرفه ان االقامه هي وثيقة أختياريه علي النظام اال في الحاالت االتيه البد من تسجيل البيانات الخاصه بها 

 ان تكون عضوا جديد في جمعيه المهندسين  -1
خاص ببطاقة الهويه ( تذكر فقط اوراق ان يكون ليس لديك بطاقة هويه ولم تصدر بعد ولكن لديك فقط اوراق طلب التجديد ال -2

 طلب التجديد للهويه  وليس طلب هويه جديده الول مره )
 فيما عدا ذالك فاالقامه وثيقة إختياريه  -3

    Upload New Visaوالضافة االقامه يتم الضغط علي الزر  

 .خال بيانات االقامه بعدا تظهر الشاشة التاليه الد
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 صوره من االقامه كما بالشكل السابق .ويتم إدخال البيانات مع 

للشاشه الرئيسيه وتكون كالتاليبعد ادخال البيانات وحفظها يتم العوده 

 

 بيانات محتصرة  -1
 عرض صور االقامه -2
 تعديل البيانات  -3
 إضافة صور او تعديلها -4
 خذف سجل االقامه بالكامل  -5

يا  ن ل ثا ا سم  ق ل ها هوي ل با  : خاص 

 باري وال يمكن التسجيل بدونه :البد من معرفه ان سجل الهويه اج

 ويتم إضافة الهويه بالضغط علي الزر 

 

 تظهر الصفحة الحاصة بادخال بيانات الهويه  وتكون كالتالي :
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 ال البيانات ورفع صورة الهويه كما بالشكل السابق .خيتم أد

 بعد الحفظ يتم العوده للصفحه الرئيسية وتظهر البيانات كالتالي 

 

 الشكل السابق بمكن تعديل واستعراض البيانات وحذفها كما  شرخنا سابقا .من خالل 

 لالنتقال للصفحة التالية والخاصة بميثاق الشرف الهندسي    Nextبعدها يتم ضغط الزر 
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 ميثاق الشرف الهندسي 
قراءه جيدا  ة للمسائله القانونيه  والبد منوهو عباره  الميثاق المهني واالخالقي الذي يجب علي المهندس االلتزام به ومخالفته قد تعرض

 قبل الموافقه عليه  

 . الصفحه التاليهوالموافقه عليه من خالل  ويمكن استعراضه 

 

 

 استعراض بنود ميثاق الشرف الهندسي -1
 للموافقه علي ميثاق الشرف الهندسي   -2
 الستعراض سجل البيانات المضافه  للمهندس كامال  -3
لن يمكن  finishويرجي مالحظة  انه اذا تم الضغط علي الزر انهاء لالنتهاء من  عمليه تسجل المهندس بالموقع االلكتروني  -4

 لذالك يرجي مراجعه كافه اليبانات بدقه قبل االنهاء  تعديل البيانات الشخصيه مره اخري اال من خالل جمعية المهندسين 
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 بعد ضغط زر االنهاء تظهر الشاشه التالية 
 
 

 
 

 ثم تليها شاشه التهنئه باالنتهاء من التسجيل كالتالي 
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 ثم نجد التالي اعلي الصفحة .

 اله المعامله ( منظر موافقه مدير الموقع )حاسم المهندس و -1
 إلضافه اي اوراق اخري للمهندس  -2

 

 
 

 االتي  يظهر بعد موافقه مدير الموقع (اي تدقيق المعامله الكترونيا ) 
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 وتظهر شاشة  االجراءات كما يلي  : 

 
 
 

يتم ارسال طلب  1م قوالتي من خاللها يمكن تجديد العضويه ودفع الرسوم من خالل الضغط علي تجديد العضويه  بالضغط علي الرابط ر
 . ن المهندس من دفع الرسوم المقررهافقه  علي الطلب ومن ثم يمكتجديد لمدير النظام ثم يتم المو

 


	للتسجيل في النظام الالكتروني للعضويه (اونلاين)  جديد او تجديد

