
الخدمات
النقــابيـــة
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االنتساب للنقابة )للمهندس األردني(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- الشــهادة الجامعيــة األصليــة )البكالوريــوس( مصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافة 	 
إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مـــن نفس الــوزارة.

ــالوريوس( مصـــدقة مـــن وزارة التعلـــيم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة 	  - كشـــف مـــواد الجامعـــة األصـــلي )البكـ
ــوزارة.  ــق األصــل مــن نفــس ال ــى نســخة مصدقــة طب باإلضافــة إل

ــم 	  ــة والتعلي ــة العامــة )الفــرع العلمــي أو الصناعــي( مصــدق مــن وزارة التربي - نســخة عــن كشــف عالمــات الثانوي
األردنيــة أو كشــف العالمــات األصلــي )غيــر مســترد( . وإذا كانــت شــهادة الثانويــة العامــة صــادرة مــن خــارج األردن 
يطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عــن شــهادة المعادلــة مــن نفــس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة )يســتثنى مــن 
المعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مدرســة حكوميــة عربيــة ويطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عنهــا مــن نفــس الــوزارة(.

- صورة عن هوية األحوال المدنية. 	 
- صور شخصية عدد )3(.	 
- سيرة ذاتيـة وشهادة عدم محكومية لمن مضى على تخرجه سنة أو أكثر.	 
- بالنســبة للخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى الشــهادة الجامعيــة فــي الهندســة علــى نظــام التجســير يضــاف لمــــا ذكــر 	 

 شــهادة دبلــوم الشــامل مصدقــة مــــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وكشــف المــواد مصــدق مــن 
ً
ســابقا

نفــس الــوزارة.
 معادلــة الشــهادة الجامعيــة 	 

ً
- بالنســبة للمهندســين األردنييــن خريجــي الجامعــات غيــر األردنيــة يضــاف لمــــا ذكــر ســابقا

مــن وزارة التعلـــيم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة و نســخة مصدقــة طبــق األصــل مــن نفــس الــوزارة.

       اإلجراءات

 وتسليم الوثائق المطلوبة.	 
ً
- تعبئة طلب االنتساب من قبل المهندس شخصيا

- دفع رسوم االنتساب واالحتفاظ بالوصل المالي.	 
- يتم عرض طلب االنتساب على مجلس الشعبة المعني ومن ثم على مجلس النقابة.	 
- بعــد صــدور قــرار مجلــس النقابــة بالموافقــة علــى قبــول العضويــة يتــم تبليــغ المهنــدس بمراجعــة النقابــة 	 

اإلجــراءات. الســتكمال 
- مراجعــة النقابــة لدفــع الرســوم الســنوية واســتالم شــهادة العضويــة وبطاقــة الدعــوة لحضــور حفــل أداء اليميــن 	 

القانونــي.
- استالم بطاقة العضوية )الهوية( خالل حفل أداء اليمين القانوني.	 

       مالحظات

بامكان المهندس تعبئة طلب االنتساب الكترونيا من خالل الرابط: ) www.jea.org.jo/reg ( ومن ثم مراجعة 
النقابة الستكمال باقي اإلجراءات.

ت
ما

خد
 ال

ل
دلي
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االنتساب للنقابة )للمهندس العربي واالجنبي(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة
- الشــهادة الجامعيــة األصليــة )البكالوريــوس( مصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافة 	 

إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مـــن نفس الــوزارة.
ــة 	  ــيم العالــي والبحــث العلمــي األردني ــن وزارة التعلـ ــدق مـ ــالوريوس( مصـ ــلي )البكـ ــة األصـ ــواد الجامعـ ــف مـ - كشـ

باإلضافــة إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مــن نفــس الــوزارة. 
- شــهادة المعادلــة األصليــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافــة إلــى نســخة طبــق األصــل 	 

مــن نفــس الــوزارة )لخريجــي الجامعــات غيــر األردنيــة(.
ــم 	  ــة والتعلي ــة العامــة )الفــرع العلمــي أو الصناعــي( مصــدق مــن وزارة التربي - نســخة عــن كشــف عالمــات الثانوي

األردنيــة أو كشــف العالمــات األصلــي )غيــر مســترد(. وإذا كانــت شــهادة الثانويــة العامــة صــادرة مــن خــارج األردن 
يطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عــن شــهادة المعادلــة مــن نفــس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة )يســتثنى مــن 
المعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مدرســة حكوميــة عربيــة ويطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عنهــا مــن نفــس الــوزارة(.

- نسخة عن جواز السفر ساري المفعول.	 
- صور شخصية عدد )3(.	 
- سيرة ذاتيـة.	 
- شهادة عدم محكومية.	 
- إذن إقامة ساري المفعول.	 
- صورة عن عضوية مقدم الطلب في نقابة المهندسين في بلده.	 
- صورة عن هوية اتحاد المهندسين العرب )للمهندس العربي(.	 
- مرور سبع سنوات على تاريخ التخرج على األقل.	 
 نســخة عــن عقــد العمــل مــع وزارة أو مؤسســة رســمية أو شــبه رســمية 	 

ً
- للمهنــدس األجنبــي يضــاف لمــا ذكــر ســابقا

أو شــركة محليــة أو أجنبيــة تعمــل فــي المملكــة األردنية الهاشــمية.
- بالنســبة للخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى الشــهادة الجامعيــة فــي الهندســة علــى نظــام التجســير يضــاف لمــــا ذكــر 	 

 شــهادة دبلــوم الشــامل مصدقــة مــــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وكشــف المــواد مصــدق مــن 
ً
ســابقا

نفــس الــوزارة.

        اإلجراءات
 وتسليم الوثائق المطلوبة.	 

ً
- تعبئة طلب االنتساب من قبل المهندس شخصيا

- دفع رسوم االنتساب واالحتفاظ بالوصل المالي.	 
- يتم عرض طلب االنتساب على مجلس الشعبة المعني ومن ثم على مجلس النقابة.	 
- بعــد صــدور قــرار مجلــس النقابــة بالموافقــة علــى قبــول العضويــة يتــم تبليــغ المهنــدس بمراجعــة النقابــة 	 

اإلجــراءات. الســتكمال 
- مراجعــة النقابــة لدفــع الرســوم الســنوية واســتالم شــهادة العضويــة وبطاقــة الدعــوة لحضــور حفــل أداء اليميــن 	 

القانونــي.
- استالم بطاقة العضوية )الهوية( خالل حفل أداء اليمين القانوني.	 

       مالحظات
يشــترط لتســجيل المهنــدس األجنبــي أن ال تتوفــر بيــن المهندســين األردنييــن الكفــاءة والخبــرة المطلوبــة للقيــام بالعمــل 

المنــاط بالمهنــدس األجنبــي وموافقــة معالــي وزيــر األشــغال العامة واإلســكان.
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إصدار شهادة عضوية / هوية نقابية 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

   الوثائق المطلوبة

- هوية األحوال المدنية.	 
- صورة شخصية.	 
- ان يكون المهندس مسددا  لالشتراك السنوي.	 

       اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب الحصول على شهادة العضوية / الهوية النقابية من قبل المهندس شخصيا

- إصدار شهادة العضوية / الهوية النقابية.	 

     

     

     

تعديل اسم المهندس في سجالت النقابة

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة مصدقة من هوية االحوال المدنية )او احضار الهوية األصلية(.	 
- كتاب مطابقة اإلسم من دائرة األحوال المدنية )ان وجد(.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- تعبئة طلب تعديل االسم من قبل المهندس شخصيا.	 
- تعديل البيانات بعد تدقيقها وحفظها في سجالت النقابة.	 

     

     

     

تعديل تاريخ الميالد

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة مصدقة من هوية االحوال المدنية )او احضار الهوية األصلية(.	 
- الحضور شخصيا وتعبئة النموذج المخصص والتوقيع عليه.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- تعديل تاريخ الميالد على االوراكل ووضع مالحظة على قيد الزميل.	 

- ارسال ايميل لقسم التقاعد وحفظ المعاملة في ملف الزميل.	 
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تعديل الجنسية في سجالت النقابة

 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة مصدقة من هوية االحوال المدنية )او احضار الهوية األصلية(.	 
- شهادة منح الجنسية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم طلب تعديل الجنسية من قبل المهندس شخصيا

- تدقيق المعاملة والوثائق واعداد كتاب لمجلس النقابة.	 
- تعديل الجنسية بعد صدور قرار المجلس بالموافقة.	 
- تسليم شهادة العضوية والهوية الجديدتين بعد استالم القديمتين.	 

     

     

     

     

إضافة شهادة علمية هندسية )ماجستير ، دكتوراة(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األصلية من وزارة التعليم العالي.	 
- صورة مصدقة عن كشف العالمات الدراسية األصلي من وزارة التعليم العالي.	 
- صورة مصدقة عن شهادة معادلة الدرجة الجامعية من وزارة التعليم العالي األردنية )للجامعات األجنبية(.	 
- ملخص ألطروحة / رسالة الدرجة العلمية ونسخة منها باللغة العربية أو اإلنجليزية.	 
- احضار الرسالة كاملة اذا كان الماجستير أو الدكتوراه من خارج األردن.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- يتم تحويل الطلب الى اللجنة االستشارية التابعة للشعبة.	 
- دراسة الطلب من قبل اللجنة االستشارية ومقابلة المهندس إذا تطلب األمر ورفع التوصية لمجلس الشعبة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الشعبة.	 
- تثبيت الشهادة العلمية الهندسية على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- إصدار كتاب رسمي للمهندس يفيد بإضافة الشهادة العلمية.	 

مالحظة	 

ال تعتمد اال الشهادات الهندسية ومن كليات الهندسة فقط.	 
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طلب تغيير شعبة أو تخصص 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كشف الخبرات النقابية.	 
- صور عن شهادات الدورات التدريبية في المجال المطلوب.	 
- السيرة الذاتية للمهندس.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
 من المهندس.	 

ً
- تزويد مجلس الشعبة بأي تفاصيل يتم طلبها الحقا

- دراسة الطلب من قبل مجلس الشعبة ورفع التوصية لمجلس النقابة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة والمصادقة عليه.	 
- تثبيــت التغييــر فــي الشــعبة أو التخصــص علــى ســجالت النقابــة اإللكترونيــة مــن قبــل الموظــف و إصــدار كتــاب 	 

رســمي.
- إصدار شهادة وبطاقة عضوية جديدتين بعد تسليم القديم منها.	 

     

     

     

إصدار شهادة مزاولة المهنة

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

   الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- حضور المهندس شخصيا

- إدخال بيانات المهندس على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار شهادة مزاولة المهنة.	 
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تدريب المهندسين

 

     

     

     

     

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتاب موافقة ومباشرة من الشركة  على برنامج التدريب.	 
- نموذج الموافقة على التدريب المعتمد من قبل النقابة )لبرنامج التدريب بقصد التشغيل(.	 
 	.)IBAN( رقم حساب بنكي -
- هوية األحوال المدنية.	 
- نسخة عن السجل التجاري للشركة.	 
- كشف حركات الضمان االجتماعي للمهندس.	 
- ان يكون المهندس مسددا  لالشتراك السنوي واشتراكات التقاعد.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة التعهد الخاص بالتدريب من قبل المهندس شخصيا

- إدخال بيانات المهندس على السجالت اإللكترونية للنقابة وحسب نوع برنامج التدريب من قبل الموظف.	 
- تسليم النقابة كشف الدوام المعتمد وإثبات مالي يؤكد استالم المهندس لمكافأة التدريب من الجهة المدربة 	 

نهاية كل شهر خالل فترة التدريب.
- يتم تحويل مساهمة النقابة إلى الحساب البنكي الخاص بالمهندس.	 
- إحضار كتاب اإلنهاء عند إكمال فترة التدريب. 	 

       مالحظات

بخصوص برنامج التدريب بقصد التشغيل يقوم المهندس بإحضار كتاب التعيين عند إنتهاء فترة التدريب.

التدريب لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة عضوية النقابة.	 
- ان يكون المهندس مسددا  لالشتراك السنوي واشتراكات التقاعد.	 

        اإلجراءات

- إصدار كتاب موجه لوزارة األشغال العامة واإلسكان لتقديم طلب  التدريب لديهم.	 
- احضار كتاب المباشرة بعد بدء التدريب.	 
- احضار كتاب اإلنهاء عند إكمال فترة التدريب.	 

       مالحظات
بخصوص برنامج التدريب بقصد التشغيل يقوم المهندس بإحضار كتاب التعيين عند إنتهاء فترة التدريب.
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تسجيل المهندسين على الشركات

طلبات فرص العمل والتدريب

 

 

     

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقــد عمــل أو كتــاب تعييــن* يبيــن تاريــخ التعييــن والراتــب بحيــث ال يقــل عــن الحــد األدنــى لســلم الرواتــب المعتمــد 	 
- مــن قبــل مجلــس النقابــة.

- كشــف ضمــان اجتماعــي حديــث يبيــن تســجيل المهنــدس علــى الشــركة بالراتــب حســب الحــد األدنــى لســلم 	 
رواتــب المهندســين المعتمــد مــن مجلــس النقابــة.

- جواز السفر.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب التسجيل من قبل المهندس شخصيا

- إدخال الطلب على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار كتاب موجه للشركة يفيد بتسجيل المهندس على الشركة ضمن سجالت النقابة.	 

       مالحظات

* عقد العمل أو كتاب التعيين يكون مطبوع,مختوم,مرّوس،موقع وموجه إلى النقابة أو لمن يهمه األمر.
- ال تنطبق الشروط أعاله على إجراء )تسجيل شريك مؤسس على شركة مقاوالت(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة عضوية النقابة.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- إدخال الطلب على سجالت النقابة اإللكترونية لتزويدها للشركات عند الطلب.	 
 	. www.jeajobs.org الدخول الى موقع التوظيف الهندسي للتسجيل والتقدم للوظائف -

       مالحظات

- بإمكان المهندس الحصول على كتاب إمكانية التدريب ألي جهة يرغب بالتدرب لديها.	 
 من خالل الموقع اإللكتروني للنقابة أو من خالل مركز االتصال.	 

ً
- يتم استقبال الطلبات أيضا



22

استقالة مهندس من شركة

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتــاب رســمي* يفيــد بإلغــاء تســجيل المهنــدس مــن الشــركة خــالل شــهر مــن تاريــخ االســتقالة أو شــهادة خبــرة 	 
تبيــن ذلــك.

- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- تعبئة نموذج إلغاء تسجيل مهندس من شركة.	 
- إدخال الطلب على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار كتاب رسمي من النقابة موجه إلى الشركة يفيد بإلغاء تسجيل المهندس من سجالت الشركة.	 

       مالحظات

- الكتاب الرسمي يكون مطبوع,مختوم,مروس,موقع،موجه إلى النقابة أو لمن يهمه األمر.	 
- ال تنطبق اإلجراءات أعاله على إجراء )إنسحاب الشريك المؤسس لشركة مقاوالت(.	 

     

     

     

طلب السماح بالعمل لدى المكاتب و الشركات الهندسية 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كشف ضمان اجتماعي يبين الحركات ولم يمض على صدوره أكثر من شهر.	 
- شهادة تعيين من مكتب هندسي أو شركة.	 
- شهادات الدورات المعتمدة التي يطلبها مجلس الشعبة كمتطلب للموافقة )ان وجدت(.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
 من المهندس.	 

ً
- تزويد مجلس الشعبة بأي تفاصيل يتم طلبها الحقا

- دراسة الطلب من قبل مجلس الشعبة ورفع التوصية لمجلس النقابة.	 
- إصدار كتاب رسمي بعد صدور قرار مجلس النقابة والمصادقة عليه.	 
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اعتماد الخبرات الصادرة عن مؤسسات داخل األردن

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- شهادات الخبرة األصلية مصدقة حسب األصول*.	 
- كشف ضمان اجتماعي حديث يبين الحركات.	 
- هوية األحوال المدنية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب اعتماد خبرات من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعنية للدراسة.	 
- يتم اعتماد الخبرة بعد صدور قرار مجلس الشعبة بالموافقة.	 
- حضور المهندس الستالم شهادة الخبرة حسب ما تم اعتماده من قبل مجلس الشعبة.	 

       مالحظات

- مؤسسات القطاع العام: تعتمد شهادات الخبرة األصلية أو صورة مصدقة عنها الصادرة عن المؤسسة.	 
- شــركات المقــاوالت: تعتمــد شــهادات الخبــرة الصــادرة عنهــا شــريطة أن تكــون الشــركات مصنفــة و مؤهلــة لــدى 	 

وزارة األشــغال ومســجلة لــدى النقابــة.
- القطاع الخاص: تعتمد شهادات الخبرة مصدقة من وزارة العمل أو وزارة الصناعة والتجارة حسب االختصاص.	 
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اعتماد الخبرات الصادرة عن مؤسسات خارج األردن

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- شهادات خبرة اصلية مصدقة حسب األصول*	 
- جواز السفر.	 
- كشف حركات الضمان االجتماعي.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب اعتماد خبرات من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعنية للدراسة.	 
- يتم اعتماد الخبرة بعد صدور قرار مجلس الشعبة بالموافقة.	 
- حضور المهندس الستالم شهادة الخبرة حسب ما تم اعتماده من قبل مجلس الشعبة.	 

       مالحظات

يتــم تصديــق شــهادات الخبــرة مــن المؤسســات والدوائــر الحكوميــة المختصــة فــي بلــد اإلصــدار ومــن ثــم تصديــق 	 
الســفارة األردنيــة لديهــم إضافــة إلــى تصديــق وزارة الخارجيــة فــي األردن.

     

     

     

انسحاب شريك مهندس من شركة مقاوالت

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- السجل التجاري القديم والجديد لتثبيت التغييرات في سجالت النقابة.	 
- كتــاب مــن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - دائــرة العطــاءات الحكوميــة موجــه للنقابــة يفيــد بانســحاب الشــريك 	 

مــن الشــركة.
- هوية األحوال المدنية للشريك المنسحب.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- إدخال التعديالت الخاصة بالشركة على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار كتاب موجه إلى شركة المقاوالت يفيد بانسحاب المهندس وإنهاء تسجيله عن الشركة.	 
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متابعة قضايا المهندسين

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة عضوية النقابة.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 يبين تفاصيل القضية أو المشكلة.	 
ً
- تقديم كتاب رسمي من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الكتاب على لجنــــــــة قضايـــــــــــــا المهندسيـــــــن فـــــــي القطــــــــاع العـــــــــام ولجنة قضايا المهندسين في 	 
القطــاع الخــاص.

دعم تقديم ورقة علمية

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة عن ورقة العمل.	 
- النشرة التعريفية الصادرة عن لجنة المؤتمر.	 
- كتاب من لجنة المؤتمر بالموافقة على ورقة العمل المقدمة.	 
- كتاب من جهة العمل يفيد بعدم الحصول على دعم مالي لنفس الورقة.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- التأكد من أن الزميل لم يحصل على دعم مالي من النقابة ألي ورقة خالل ثالث سنوات.	 
- دراسة الطلب من قبل مجلس الشعبة ورفع التوصية لمجلس النقابة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة.	 
- تقديم الدعم المالي بعد عودة المهندس من المؤتمر وإحضار إثبات بتقديم ورقة العمل.	 

       مالحظات

قيمة الدعم المالي المقدم )300 دينار(.
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منح لقب مهندس رأي أو خبير

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- شهادات خبرة مدعمة لطلب الحصول على اللقب .	 
- شهادات مهنية لدورات أو عضوية جمعيات.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- تحويل الطلب الى لجنة الرأي و الخبراء في حال تحقيقه للشروط المطلوبة للمرتبة*.	 
- مقابلة اللجنة للمهندس ودراسة الطلب ورفع التوصية لمجلس الشعبة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الشعبة.	 
- تثبيت اللقب على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- إصدار كتاب رسمي للمهندس يفيد بمنح لقب الرأي أو الخبير.	 

       مالحظات

- 15 سنة مزاولة فعلية بعد التخرج منها 8 سنوات بالتخصص المطلوب لحملة درجة البكالوريوس.	 
- 12 سنة مزاولة فعلية بعد التخرج منها 6 سنوات في التخصص المطلوب لحملة درجة الماجستير.	 
- 10 سنوات مزاولة فعلية بعد التخرج منها 5 سنوات في التخصص المطلوب لحملة درجة الدكتوراة.	 

     

     

     

إصدار شهادة تفرغ من العمل

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب الحصول على الشهادة من قبل المهندس شخصيا

- إصدار شهادة التفرغ بعد التأكد من عدم عمل المهندس لدى أي جهة من قبل الموظف.	 
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منح لقب رئيس اختصاص لغايات العمل في المكاتب الهندسية

)استشاري، فئة أ، فئة ب(

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كشف ضمان اجتماعي حديث يبين الحركات.	 
- كشف الخبرات النقابية*.	 
- السيرة الذاتية للمهندس )بشكل مفصل(.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- تحويل الطلب الى لجنة المقابالت الفنية في حال تحقيقه للشروط المطلوبة للمرتبة**	 
- مقابلة اللجنة للمهندس ودراسة الطلب ورفع التوصية لمجلس الشعبة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الشعبة.	 
- تثبيت اللقب على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- إصدار كتاب رسمي للمهندس يفيد بمنح اللقب.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

       مالحظات

.
ً
* اعتماد خبرات المهندس في النقابة حسب األصول في حال عدم اعتمادها سابقا

** الشروط المطلوبة للمرتبة:
لمرتبة )استشاري، فئة أ( 12 سنة تخرج منها 5 سنوات خبرة في مجال التصميم في التخصص المطلوب.	 
لمرتبة )فئة ب( 7 سنوات تخرج منها 3 سنوات خبرة في التخصص المطلوب.	 


