
     

     

     

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.	 

     

     

     

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.

متابعة القضية من قبل اللجنة بالتنسيق مع المهندس أو ضابط االرتباط في القضايا العامة.	 



     

     

     

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.	 

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(.	 



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.	 



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.	 



تسجيل المهندسين على الشركات

 

     

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(.	 


