في حالة تجديد البطاقة مع تغيير المستوى

-1

للدخول على حسابكم المسجل على موقع الغرفة برجاء اتباع الرابط التاليhttp://members.cdws.travel/ :

-2

ادخل البريد االلكتروني وكلمة السر التي تم تسجيلها في خطوات تفعيل الحساب.

-3

قم بختيار ( )my certificatesمن قائمة االختيارات الموجودة على يسار الصفحة ثم اضغط على ( )update my skillsلتسجيل المستوى

الجديد( .رسم توضيحي لخطوات تسجيل مستوى جديد)1

-4

سوف تذهب الى صفحة الشهادة الجديدة المراد تسجيلها ،في الخانة الخاصة ب( )levelقم باختيار المستوى الجديد في خانة (certificate

 )#قم بكتابة رقم الشهادة ،ثم ادخل تاريخ الحصول على المستوى وتاريخ االنتهاء في الخانات المخصصة وقم برفع صورة الشهادة (وجه وظهر على

نفس الصفحة)
-5
-6
-7

ثم اضغط على (( )submitرسم توضيحي لخطوات تسجيل مستوى جديد)2

قم باختيار  Servicesمن قائمة االختيارات الموجودة على يسار الصفحة ثم اختيار card requestلطلب الحصول على بطاقة الغرفة.

انقر على المربع الخاص بالتجديد ( )Renewal) + (update levelسوف يظهر الجزء الخاص بتغيير المستوى في نفس الصفحة قم

باختيار المستوى الجديد من القائمة بجوار (.)New Level

-8
-9

ثم اضغط على (( .)submitرسم توضيحي لخطوات تجديد البطاقة  +تغيير المستوى)1

في حالة أن تغيير المستوى ال يشترط إجراء اختبار سوف تظهر صفحة لتأكيد أن طلبكم تم ارساله للمدير الفني العتماده

(رسم توضيحي لخطوات تجديد البطاقة)2

-10

لكي يقوم المدير الفني باعتماد الطلبات عليه الدخول الى حسابه واختيار اسم المنشأة من القائمة على اليسار ثم اختيار  Servicesثم

اختيار  Pro Requestsثم تأكيد الطلبات أو رفضها( .رسم توضيحي لخطوات اعتماد المدير الفني لطلبات المحترفين)
-11
-12
-13
االختبار)

ستقوم إدارة شئون العضوية بالتواصل مع المدير الفني أو الممثل القانوني للمنشأة لتحديد موعد دفع قيمة الخدمة وتسليم جميع البطاقات
الخاصة بالمنشأة.

في حالة أن تغيير المستوى يشترط إجراء اختبار سوف تظهر صفحة تحديد موعد االختبار.

قم باختيار المكتب الذي سوف تُجري به االختبار ثم قم باختيار الموعد المناسب لك إلجراء االختبار(.رسم توضيحي لخطوات حجز موعد

-14

الذهاب على مقر الغرفة قبل الموعد المحدد بنصف ساعة ودفع قيمة االختبار وإجرائه.

-16

لكي يقوم المدير الفني ب اعتماد الطلبات عليه الدخول الى حسابه واختيار اسم المنشأة من القائمة على اليسار ثم اختيار  Servicesثم

-15

بعد اجتياز االختبار بنجاح سوف يتم ارسال طلب استخراج البطاقة للمدير الفني العتماده

اختيار  Pro Requestsثم تأكيد الطلبات أو رفضها.
(رسم توضيحي لخطوات اعتماد المدير الفني لطلبات المحترفين)

 -17ستقوم إدارة شئون العضوية بالتواصل مع المدير الفني أو الممثل القانوني للمنشأة لتحديد موعد دفع قيمة الخدمة وتسليم جميع البطاقات الخاصة
بالمنشأة

مالحظة :على السادة العاملين بالمنشآت األعضاء بالغرفة سواء محترفين أو غيرهم التوجه للممثلين القانونيين لمنشآتهم في حالة وجود أي استفسارات
أو معوقات في الخطوات السابقة وعدم التوجه للغرفة بطلب أي خدمات بصفة فردية.

