


شروط توظیف مھندس زراعي في االمارات
الحصول على وظیفة جیدة لمھندس زراعي، وظیفة توفر دخال یستحق التعب والمثابرة في مھنة تعد من أقسى المھن وأصعبھا

مھنة المھندس الزراعي.
ھي حلم لخریجي الكلیات والمعاھد الزراعیة، رغم أنھا حقا مكتسبا لھم؛ نتیجة الدراسة لسنوات بین امتحانات نظریة، وعملیة،

وأبحاث داخل كلیة من أصعب الكلیات العلمیة والعملیة، متعددة األقسام والعلوم والمعارف .
وألن الوضع الحالي للمھنة سیئ جدا في الكثیر من الدول النامیة  مع ضعف نقاباتھا، وانخفاض رواتبھا، وعدم تقنین وتوفیر

فرص عمل لخریجي كلیات الزراعة تحفظ لھم حقوقھم، وتوفر مستوى العیش الكریم .
كل األسباب السابقة جعلت السفر للعمل بالخارج وتحدیدا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، لما تتمیز بھ من مشاریع زراعیة

عمالقة تعتمد على التكنولوجیا الحدیثة في الزراعة وتطبیق نظم الزراعة المستدامة، وتقنین عمل المھندسین الزراعیین
والشركات الزراعیة بقوانین صارمة تحفظ حقوق الطرفین مع توفر رواتب مجزیة  ھو أحد السبل للحصول على وظیفة جیدة،

ولكن السفر بمثابة حلم، ولیس بتلك السھولة.
ولكن إذا لم تكن كل خطوة محسوبة جیدا، وإن لم تقم بإعداد نفسك جیدا قبل السفر إلي دولة اإلمارات، وبعده في سنوات سفرك

األولي، سیتحول ھذا الحلم إلى كابوس مزعج.
وباعتباره حلما ومطلبا لكل مھندس زراعي، فإن األحالم ال تتحقق بالتمني، البد من األخذ باألسباب، والتوكل علي هللا أوال،

والسعي لتحقیق ما تستحقھ من حیاة كریمة.

یتضمن الكتاب النقاط اآلتیة:
شروط عمل أو توظیف المھندس الزراعي في االمارات.

وظائف المھندس الزراعي في دولة اإلمارات.

الشھادات، الترخیصات، والوثائق المطلوبة؛ من أجل توظیف مھندس زراعي في االمارات العربیة المتحدة.

أخي المھندس الزراعي إذا ما قررت یوما المجازفة ببعض المال والسفر للبحث عن وظیفة مھندس زراعي في دولة اإلمارات
العربیة وال تعتقد أن األمر یقتصر على تأشیرة سیاحة، وتذكرة طیران.

بل ھناك شھادات، ومستندات البد من تجھیزھا قبل السفر إلى دولة اإلمارات، وأیضا تراخیص یجب الحصول علیھا بعد الوصول
إلي دولة اإلمارات، باإلضافة لضرورة توفر مھارات وخبرات فنیة ومھنیة واتقان تنفیذھا حسب كل مجال من مجاالت عمل

المھندس الزراعي.

شروط توظیف مھندس زراعي في االمارات العربیة المتحدة

التوثیقات واألوراق المطلوبة قبل السفر لدولة اإلمارات

توثیق شھادة المؤھل الجامعي من الجامعة، ووزارة الخارجیة، والملحق الثقافي بسفارة دولة اإلمارات في جمھوریة بلدك االم،
ألنك ستحتاج إلیھا الحقا، عند إجراء معادلة للشھادة العلمیة من وزارة التربیة والتعلیم بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

وكذلك إذا ما أردت استكمال دراساتك العلیا، وحصلت على منحة دراسیة.

توثیق شھادة الثانویة العامة من الخارجیة، ومن الملحق الثقافي لسفارة دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

كشف أو بیان درجات للمقررات خالل سنوات الدراسة، والیشترط توثیقھ.

شھادة خبرة ال تقل عن عام وتوثیقھا من الخارجیة، ومن سفارة دولة اإلمارات.

یتم التوثیق من الجامعة، یلیھ التوثیق من وزارة الخارجیة، وأخیرا التوثیق من سفارة دولة اإلمارات.



التوثیقات المطلوبة بعد دخولك دولة اإلمارات العربیة المتحدة
توثیق شھادة المؤھل الدراسي من وزارة الخارجیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة؛ وبھذا التوثیق یمكنك العمل في القطاع

الخاص، واستخراج تأشیرة عمل، واالنضمام ألي شركة أو مؤسسة بوظیفة مھندس زراعي، أو أي مھنة أخرى بصفتك صاحب
مؤھل جامعي موثق ومعتمد.

بدون ھذه التوثیقات واالعتمادات شھادة المؤھل غیر معترف بھا وغیر مقبولة عند إصدار تأشیرة عمل.

ولكن من الصعب قبولك في شركات مكافحة الحشرات ؛ نظرا الحتیاجھم للمھندس الزراعي من أجل إتمام الترخیص والبد من
حصولك أنت أوال على ترخیص مزاولة المھنة واجتیاز اختبار قسم مكافحة آفات الصحة العامة في اإلمارة التي ستعمل بھا.

وال یمكنك التقدم الختبار البلدیة بدون حصولك علي شھادة المعادلة للمؤھل الدراسي.

كذلك في حالة االحتیاج لمھندس زراعي لترخیص أي مؤسسة زراعیة سواء مبیدات وأسمدة ، إنتاج زراعي، مكافحة آفات ..إلخ.
ال یمكنك ذلك دون الحصول على ترخیص مزاولة مھنة، والذي ال یمكن الحصول علیھ بدون الحصول علي شھادة معادلة شھادة

المؤھل الجامعي من وزارة التعلیم والتعلیم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة .
ال یمكنك التقدیم في القطاع الحكومي، أو البلدیات في حالة توفر شاغر لوظیفة مھندس زراعي بدون  الحصول على شھادة معادلة

المؤھل الدراسي من وزارة التربیة والتعلیم في دولة اإلمارات .

بعد السفر لدولة اإلمارات العربیة المتحدة

الحصول على شھادة معادلة شھادة المؤھل الدراسي من وزارة التربیة والتعلیم بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

وتتطلب اآلتي:

شھادة التخرج الدراسیة موثقة من الملحق الثقافي لسفارة دولة اإلمارات ببلدك األم.

كشف أو بیان درجات بالمقررات التي درستھا.

شھادة الثانویة العامة موثقة من وزارة الخارجیة والملحق الثقافي لسفارة دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

كشف تحركات (أختام الدخول والخروج) خالل سنوات الدراسة تثبت إقامتك خالل سنوات الدراسة في الدولة المانحة للشھادة
الدراسیة وانتظامك، ویتم استخراجھا الكترونیا من الھیئة االتحادیة للھویة والجنسیة في دولة االمارات للملتحقین بالدراسة

.2000عاممناعتباراً

شھادة صحة المؤھل الدراسي، ویتم استخراجھا من المكتب الثقافي الخاص بدولتك ومقره إمارة أبوظبي.



إماراتي.درھم100البكالوریوسشھادةمعادلةرسوم

متطلبات ترخیص واعتماد مھندس مكافحة آفات الصحة العامة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
ویتطلب اآلتي:

صورة من بطاقة الھویة ساریة المفعول.

شھادة خبرة في مكافحة آفات الصحة العامة مصدقة أصوال، وال تقل  مدتھا عن عام.

صورة مصدقة من الشھادات العلمیة.

).jpg,png(حدیثةشخصیةصورة

صورة من جواز السفر مثبت علیھ اإلقامة.

شھادة معادلة المؤھل الجامعي من وزارة التربیة والتعلیم بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

الترخیص.علىللحصول%70عنفیھالنجاحتقلالأنویجبوعملينظريخطيامتحانعنعبارةواالعتماد

متطلبات الحصول على ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
ویتطلب اآلتي:

صورة من بطاقة الھویة ساریة المفعول.

صورة من جواز السفر مثبت علیھ اإلقامة.

,jpg(شخصیةصورة png.(
شھادة خبرة  ال تقل عن عام مصدقة أصوال.

شھادة معادلة المؤھل الدراسي من وزارة التربیة والتعلیم بدولة اإلمارات.

إماراتي.درھم500المھنةمزاولةترخیصرسوم

توظیف مھندس زراعي في االمارات

عزیزي القارئ ننبھك إلى أنھ:

یمكنك االستفسار والتقدیم على ھذه الخدمات من خالل موقع خدمات حكومة دبي، وموقع وزارة التربیة والتعلیم في دولة اإلمارات
العربیة المتحدة .

أخي المھندس الزراعي بحصولك على تلك التراخیص، باإلضافة المتالكك المھارات الفنیة واإلداریة، كمھندس زراعي محترف.



ستجد فرص توظیف مھندس زراعي في االمارات في جمیع مجاالت الزراعة بكل سھولة، كما یمكنك التقدم للوظائف الحكومیة
للمھندسین الزراعیین في حالة توفر شواغر .

لمعرفة التحدیثات في الرسوم، والمستندات المطلوبة لجمیع الخدمات والتراخیص، یمكنك زیارة موقع حكومة دبي.

indeedفيإعالناتستجدیومیا ,mourgan, linkedinالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيزراعيلمھندسشواغرعن
في المجاالت اآلتیة:

مكافحة آفات الصحة العامة.
الزراعة العضویة.

الھیدروبونیك والبیوت المحمیة.
الري والالندسكیب.
االستزراع السمكي.

مزارع الدواجن.

شركات بیع المستلزمات واآلالت الزراعیة.

شركات المبیدات.
المشاتل.

ولكن جمیعھا تشترط مھندس زراعي، یحمل ترخیص مزاولة المھنة، أو ترخیص مكافحة آفات الصحة العامة.

علیك المثابرة في بدایة سفرك، واإلنجاز في استخراج التراخیص المطلوبة، وتحمل عقبات وصعوبات البدایة.

بمجرد سفرك ودخولك دولة اإلمارات العربیة المتحدة تبدأ في تطویر نفسك ومھاراتك، وتجتھد في الحصول على دورات
وكورسات اونالین معتمدة في التسویق، والجودة، وتوكید الجودة، وسالمة األغذیة، الصحة والسالمة المھنیة، اللغة، التسویق

...الخ.22000آیزوالھاسب،االلكتروني،

ھذه الدورات ستفتح لك مجاالت متعددة، ووظائف كثیرة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ولیس فقط كمھندس زراعي، بل أیضا
تعلم جیدا كیف تبحث عن وظیفة، والمسمیات الوظیفیة المختلفة التي تناسب خبراتك باللغة اإلنجلیزیة .

تذكر أخي المھندس الزراعي:

األھم ھو التخطیط الجید قبل سفرك، ووضع خطة، ومیزانیة للتأھیل للعمل كمھندس زراعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة،
األمر ال یقتصر على تأشیرة سیاحة وتذكرة طیران.

لماذا یحلم الجمیع بالسفر والعمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة؟

دولة اإلمارات العربیة المتحدة تنافس دول العالم المتقدمة على المراكز األولي في أفضل الممارسات اإلداریة، التجارة الدولیة،
البنیة التحتیة، أسواق العمالة، الكفاءة الحكومیة، تشریعات األعمال، القوة االقتصادیة، األمان، النظام.

دولة اإلمارات من أكبر الوجھات السیاحیة في العالم.
.2018دیسمبرفيعالمیااألوليالمرتبةواحتلالعالم،فيسفرجوازاتخمسةأقوىضمناإلماراتيالسفرجواز

الحكومة رقمیة بالكامل، وجمیع الخدمات إلكترونیة.

ال توجد ضریبة على الدخل ( الراتب) كما في كندا ودول أوروبا.
التأمین الصحي ال یكلف كثیرا، وال تنتظر ایام واسابیع للحصول على الرعایة الطبیة كما الحال في كندا.



یمكنك العمل في وظیفة ما براتب ألف درھم، والعمل بنفس الوظیفة في شركة أخرى براتب الفین، یعتمد ذلك علي مھاراتك،
وخبراتك، وقدراتك التسویقیة لنفسك ولمؤھلك، ومھارات البحث عن وظیفة.

یعمل بھا تقریبا جمیع جنسیات العالم من أوروبا وآسیا وأفریقیا، مما یعني بیئة خصبة للتعلم، والتطور واكتساب ثقافات متعددة،
ومھارات كثیرة .

وبرغم كل ما سبق عند الھجرة إلي كندا أو أسترالیا فإن شھاداتك، ومؤھلك التعلیمي غیر معترف بھ، وتحتاج لمعادلة تستغرق
سنوات للدراسة والكثیر من المال.

بینما في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المعادلة عبارة عن مستندات ووثائق یجب استیفائھا لمخاطبة الملحق الثقافي لدولتك
والذي بدوره یخاطب الجامعة التي تخرجت منھا والتحقق من صحة مؤھلك العلمي .

وال تلزمك بامتحانات سوي في تخصص مكافحة آفات الصحة العامة للحصول علي ترخیص مزاولة مھنة مشرف مكافحة آفات
الصحة العامة.

الغرض من ھذا الكتاب

إذا اضطررت للسفر وكان السفر ھو طریقك الوحید للتحسین من مستوى دخلك، وصقل خبراتك ومھاراتك المھنیة والحیاتیة
والحصول على وظیفة جیدة لمھندس زراعي في دولة اإلمارات.

قدر جیدا ما أنت مقدم علیھ، فاألمر لم یعد یقتصر على الحصول على تأشیرة، والمنافسة في سوق العمل شدیدة للغایة، ومن جمیع
الجنسیات، وخصوصا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

إذا لم تؤھل نفسك جیدا سواء بمھارات العمل، أو بمعادلة شھادة المؤھل الجامعي، والحصول على تراخیص مزاولة المھنة،
ستكون مضطرا للعمل في مجاالت غیر تخصصك.

أو تقبل العمل برواتب ضعیفة، خاسرا صحتك ووقتك وغربتك لن تكون مجدیة بالمرة.

وإذا لم تقبل بذلك، تنضم آالف المغتربین حاملي تأشیرة السیاحة الباحثین عن عمل دون جدوى _ ویعلم هللا ما یالقوه من متاعب
إن ھم نفذت أموالھم، ولم یوفقوا في الحصول على وظیفة، وانتھت مدة التأشیرة والدخول في غرامات، وخسارة أموالھم، وضیاع

أحالمھم.

ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في االمارات ما ھي خطوات التقدیم؟ وما ھي الشروط؟ وكذلك ما ھي المستندات المطلوبة؟
وما ھي رسوم استخراجھا؟

كما تحدثنا عن  شروط توظیف مھندس زراعي في اإلمارات العربیة المتحدة.

یجب أن ندرك أن استخراج ترخیص مزاولة مھنة مھندس في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من األمور الھامة جًدا للمھندسین
الزراعیین الباحثین عن عمل في اإلمارات، وبنفس أھمیة معادلة الشھادة الدراسیة.

ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في االمارات
خطوات التقدیم

كیف یمكن الحصول على ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في االمارات؟



یتم ذلك الكترونًیا عبر بوابة خدمات الحكومة اإللكترونیة لوزارة التغیر المناخي والبیئة، وبعد تقدیم المستندات المطلوبة
واستیفائھا ودفع رسوم الخدمة.

من خالل ھذه الخدمة یتم الحصول على ترخیص إلكتروني لمزاولة مھنة مھندس صالح لمدة سنة اعتباًرا من تاریخ اإلصدار.

ما ھي خطوات التقدیم للحصول على ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة؟

للتقدیم على طلب الحصول على الترخیص عبر أي من قنوات تقدیم الخدمة، یتطلب تسجیل حساب في نظام الخدمات الرقمیة.
إنشاء الطلب إلكترونًیا.
دفع الرسوم إلكترونًیا.

مراجعة الطلب وإتمام اإلجراءات إلكترونًیا.
إصدار الترخیص إلكترونًیا.

رسوم  الترخیص

ما ھي رسوم خدمة الحصول على ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة؟

باألنشطةالمرتبطةوالمھنزراعيمھندسمھنةمزاولةلترخیصسنويتجدیدأوإصدارطلبدرھم500الخدمةرسوم
الزراعیة.

المستندات المطلوبة

ما ھي المستندات المطلوبة للحصول على ترخیص مزاولة مھندس زراعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة؟

شھادة الخبرة لغیر المواطنین مصدقة أصوًال.
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صورة من الشھادات العلمیة مصدقة.
وكذلك صورة من بطاقة الھویة ساریة المفعول

صورة من جواز السفر مثبت علیھ اإلقامة (لغیر المواطنین)
صورة من شھادة معادلة الشھادات العلمیة من وزارة التربیة والتعلیم بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

اشتراطات ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في االمارات

ما ھي االشتراطات العامة للحصول على ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة؟

أن تكون لدى المتقدم للحصول على الترخیص إقامة ساریة المفعول (لغیر المواطنین).
وجود بطاقة ھویة ساریة المفعول.

یجب أن یكون المھندس الزراعي المتقدم للحصول على الترخیص حاصالً على شھادة البكالوریوس في العلوم الزراعیة من إحدى
الجامعات المعترف بھا في الدولة.

أو یكون حاصالً على شھادة البكالوریوس في العلوم الزراعیة من إحدى الجامعات المعترف بھا داخل دولة اإلمارات مصدقة من
وزارة التربیة والتعلیم بالدولة.

أن یكون المھندس الزراعي قد مارس مھنة الھندسة الزراعیة مدة ال تقل عن عام واحد، ویستثنى من ذلك إذا كان مقدم الطلب
مواطناً.

ما ھي شروط إصدار ترخیص مزاولة مھنة مھندس زراعي في حالة الترخیص على مكتب استشارات زراعیة؟

باإلضافة لالشتراطات المذكورة أعاله یجب استیفاء الشروط التالیة في حالة ترخیص المھندس الزراعي على مكتب استشارات
زراعیة.
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ختاًما:

إذا ما كانت وجھتك دولة اإلمارات العربیة المتحدة للعیش والعمل بھا، یجب أن تعد نفسك جیًدا كمھندس زراعي ذو خبرة
ومھارات وكذلك حامًال لجمیع التراخیص المطلوبة.

لتواكب المنافسة الشدیدة في سوق العمل في دولة اإلمارات، حیث النظام ھو السائد واتباع القوانین وااللتزام بھا من أھم األمور
التي یجب أن تضعھا في الحسبان ولیكن سعیك في سنواتك األولى في إعداد متطلبات العمل كمھندس زراعي.

من اكتساب خبرة بالدولة، وكذلك الحصول علي التراخیص المطلوبة _ عندھا فقط _ ستكون مؤھًال جیًدا  لسوق العمل اإلماراتي،
والمعتمد على التكنولوجیا الحدیثة والزراعة المستدامة، والقوانین الصارمة التي تحفظ حقوق الموظفین وأصحاب العمل على

السواء.

تأھیلك لنفسك جیًدا، مھارًیا، وإدارًیا، ومعرفتك الجیدة بما أنت مقدم علیھ عند البحث عن وظیفة مھندس زراعي في دولة
اإلمارات العربیة المتحدة _ بال اندفاع، أو مجازفة، أو اعتقاد خاطئ أن السفر كما السابق مجرد تأشیرة وتذكرة طیران.

لن تحفظ فقط أموالك، بل ستحفظ كرامتك، وشھادتك العلمیة التي قضیت سنوات في الجامعة للحصول علیھا.




