
 وسائل النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمة 
  2022 مقاطعة إمبلایر 

 ھل تعلم؟ 
ات المتصلة.  یمر قطاع النقل المتقدم بتطور كبیر من خالل االنتقال إلى المركبات عدیمة االنبعاثات، والنقل المستقل، وتطویر المدن الذكیة والمركب

 .قوة عاملة بارعة في التكنولوجیا ة سریعة، مما یخلق وظائف جدیدة ویتطلبویسیر ھذا التطور إلى نظام نقل أكثر تمیًزا بوتیر

 

 
 ھل انت مھتم بـ؟ 

 لصیانة اآلالت بالمیكانیكتطبیق معرفتك   •
 استخدام التقنیات الحدیثة لتحدید وحل المشكالت المیكانیكیة  •
 تعلم المھارات المتطلبة بغض النظر عن المكان الذي تعیش فیھ •
 ایجاد الكفاءات و  عملیات اإلنشاء •

............................................................................................................... 

 ھل…؟ 
 تتمتع السفر •
 تُحب العبث باآلالت والمحركات  •
 تُحب اإللكترونیات وأجھزة الكمبیوتر والتكنولوجیا الذكیة •
 ترید أن تقود الطائرات •
 د تشغیل طائرات بدون طیارتری •

 1% (23) 
 نمو وظائف متوقع لمدة  

 سنوات  5

 

   
 دوالًرا 57,282 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
عینة من أصحاب العمل  

 المحلیین 
United Parcel 

Service of America 

Eagle Pride 
Transportation 

YRC Freight 

Southland Cooling 

Central Transport 

Grupo Logistics 
Warehouse 

 

 

 

 
 

 . 2025-2020 ، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعاتQCEW، الموظفون غیر التابعین لبرنامج QCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
 
 
 



 
 طرق التوظیف ومعلومات الراتب 

 

 األجر بالساعة (الراتب)*  المسارات المھنیة  الحد األدنى من التعلیم 

دبلوم المدارس العلیا + تدریب ما  
بعد المرحلة الثانویة (على سبیل  

 المثال، الحصول على الشھادة) 

 ألف دوالر)  27(دوالًرا  13 فنیو ومیكانیكیو خدمات السیارات 

 ألف دوالر)  27(دوالًرا  13 باسم وكالء الشحن والتفریغ)منسقو الخدمات اللوجستیة (المعروفون أیًضا 

 ألف دوالر)  46(دوالًرا  22 كتبة اإلنتاج والتخطیط والتعجیل 

 ألف دوالر)  52(دوالًرا  25 میكانیكیو المعدات الثقیلة المتحركة، باستثناء المحركات 

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ألف دوالر)  35(دوالًرا  17 اللوجستیون 

 ألف دوالر)  44(دوالًرا  21 المشترون ووكالء الشراء 

 ألف دوالر)  69(دوالًرا  33   فنیو إلكترونیات الطیران

 ألف دوالر)  119(دوالًرا  57 و مساعدو الطیارون، ومھندسو الطیران ،طیارون

 ساعة في السنة)  2080ما یمكن للعمال أن یكسبوه إذا عملوا بدوام كامل (*تم تقریب األجور بالساعة على مستوى الدخل وتقدیم الرواتب كأمثلة على 

....................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 ھل الزلت غیر متأكٍد من اھتماماتك؟ 
وسیساعدك على ! )/https://www.cacareerzone.org/ip( استعن بملف تعریف االھتمامات في منطقة التوظیف في كالیفورنیا

 مستشار الوظیفي في مدرستك أیًضا في تقییم اھتماماتك المھنیة بشكل أكبر. استكشاف األھداف بناًء على اھتماماتك. وقد یساعدك ال
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 كیف تعرف المزید عن الوظائف
 تحدث إلى المعلمین والمستشارین حول االستكشاف الوظیفي، والمسارات الوظیفیة في مدرستك، وبرامج التعلیم المھني في كلیة.  •
 تحدث إلى العائلة والجیران والموجھین حول مسار تعلیمھم وكیف اختاروا حیاتھم المھنیة. •
  ) في المدرسة الثانویة، قم بزیارةCTEتوافق مع مسارات التعلیم الفني المھني (إلیجاد البرامج في كلیات التي ت  •

https://programfinder.com/ . 
 . finder/-program-https://careered.org/college للتعرف على برامج التعلیم المھني المقدمة في كلیات المجتمع، قم بزیارة •

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 لمعرفة برامج كلیات المجتمع في وسائل النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 
 

https://www.cacareerzone.org/ip/
https://programfinder.com/
https://careered.org/college-program-finder/

