
أهًال بك

 قبل أن تبدأ

 اختارت مجعية املهندسني العمانية كوادرايب كشريك اسرتاتيجي  
لتوفري أفضل خدمات للتحقق من مجيع بيانات الشهادات العلمية 

واخلربات العملية و املؤهالت املهنية اخلاصة بك بسهولة.

https://ose.quadrabay.com 
أضغط هنا للبدء

ose.support@QuadraBay.com www.QuadraBay.com

تقدمي الطلب خالل 15 دقيقة

 خدمة عمالء مميزة

سرعة إجناز الطلب

تغطية عاملية

 نبذة عنا كوادرايب توفر جمموعة من حلول االعتماد الرائدة املتعلقة 
خبدمات  التحقق خبربة تتجاوز  45 سنة يف المجال، حيث يتم 

التحقق سنويا من أكثر من ستة وعشرون مليون مرشح
 حنن نعمل مع اجلهات احلكومية وشبه احلكومية عاملياً ويف سلطنة 

ُعمان.

 يرجى التأكد بأن لديك نسخة واضحة ومقروءة من 
املستندات لتجنب أي تأخريات بطلبك.

صورة عن جواز السفر

 الواثئق املطلوب التحقق منها حسب متطلبات مجعية
املهندسني العمانيني

خطاب تفويض موقع

 الطلب مصمم بطريقة سلسة وسهلة وبناًء على البحث الذي اجريناه،  تبني لنا 
أن معظم الطلبات يتم انشائها وتقدميها خالل15  دقيقة.

 هل حتتاج املساعدة يف تقدمي طلبك؟ ال يوجد مشكلة ! فريق خدمة العمالء 
متواجد للمساعدة على مدار الساعة فقط أضغط على زر التواصل معنا باألسفل.

حنن يف كوادرايب ملتزمني بتقدمي نتائج حتقق شاملة، دقيقة وصحيحة يف أسرع وقت 
ممكن.

 حضور عاملي قوي وتغطية عاملية يف أكثر من240  دولة ومقاطعة، وأكثر 
من24 مكتب موزعني حول العامل.



Additional Information

كيفية اكمال طلبك
 عملية إكمال طلب التحقق هي سهلة للغاية، إضعط هنا لإلنتقال للموقع املخصص جلمعية املهندسني العمانيني، أو قم 

.مبسح ال  QR من هاتفك النقال للبدء.

 قم بالتسجيل أو الدخول إىل املنصة  
املخصصة جلمعية املهندسني العمانية و  
أدخل رمز التحقق الذي سيصلك على  
بريدك االلكرتوين املسجل للتحقق من 

حسابك.

"
 بعد اإلنتهاء من إدخال املعلومات وتسجيل  

الدخول، إحرص على قراءة صفحة  
معلومات املرشحني" و أن تكون ملفاتك 

جاهزة.

.

 قم بتحميل خطاب التفويض" املزود على  "
صفحة معلومات املرشحني وقم بتعبئة 

املعلومات املطلوبة لإلنتقال للخطوة التالية.

  .

 لبدء طلبك، قم إبختيار احلزمة املناسبة لك
""مث قم بالضغط على بدء التسجيل."

 قم بتعبئة معلوماتك الشخصية وقم بتحميل  
أو التوقيع رقميا على خطاب التفويض" 

إلكمال طلبك.

.

:
 قم بتحميل امللفات املطلوبة و إكمال 
املعلومات املطلوبة يف األقسام التالية  

التفاصيل اخلاصة بالشهادات األكادميية  
رخصة مزاولة املهنة

التفاصيل اخلاصة بالشهادات العملية.

"

 قبل إكمال عملية الدفع, إحرص على  
دخال   مراجعة الطلب، و عند اإلنتهاء، قم ب

ختيار الدفع  التفاصيل املطلوبة وقم ب
واإلنتهاء" إلكمال عملية الدفع.

.  بعد إكمال عملية الدفع ستصل فاتورة
الدفع إىل بريدك اإللكرتوين

.

 ميكنك اإلطالع على مرحلة طلبك إبختيار
تتبع الطلب.

 عند اكتمال تسجيل الطلب اخلاص بك  سيصلك إشعار على  
بريدك اإللكرتوين و سوف ينعكس نفس الشيء يف خيار تتبع 

الطلب.

 إذا إحتجنا أي معلومات إضافية سيقوم أحد اعضاء الفريق
.ابلتواصل معك.
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معلومات إضافية




