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 ھل تعلم؟ 
اه  یقدم ھذا القطاع من الدراسة عشرات البرامج المتضمنة ممارسات الزراعة المستدامة والخدمات البیطریة والحفاظ على الغابات وإبقاء المی

نیع عدًدا أكبر من األشخاص مقارنة بجمیع المھن األخرى مجتمعة. من آمنة للشرب. ونظًرا ألھمیة الزراعة في كالیفورنیا، یُوظف قطاع التص
من الطالب الذین تخرجوا من   51وقد حصل أكثر من % المتوقع أن یزداد الطلب على المھن المتعلقة بتصنیع وإصالح المعدات المیكانیكیة.
على   2018وجیا البیئة في مقاطعتي سان دییجو وإمبلایر كلیات المجتمع في سان دییجو وبرامج تكنولوجیا المیاه والصرف الصحي وتكنول

 أجور الكفاف. 
 
 

 
 ھل انت مھتم بـ؟ 

 من خالل حلول عملیة وتطبیقیةحل مشاكل العالم الحقیقي  •
 دراسة العالقة بین اإلنسان والبیئة والموارد الطبیعیة •
 تشخیص واختبار وإصالح المعدات الكبیرة باستخدام التقنیات المعقدة  •

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

 ھل…؟ 

 تستمتع بالعمل في الھواء الطلق  •
 ترید حمایة البیئة والموارد الطبیعیة  •
 تحب العمل مع الناس  •
 لدیك مھارة في تربیة النباتات •

 -6% (-778) 
 ع لمدة  نمو وظائف متوق

 سنوات  5

 

   
 دوالًرا 50,013 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
  

عینة من أصحاب العمل  
 المحلیین 

Nutrien Ag Solutions 

Grimmway Farms 

Asa Braga Ranch 

Imperial Wastewater 
Plant 

El Centro 
Wastewater 

Treatment 

Tom’s Hay Farm 
 

 

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

 
 

 



 
 طرق التوظیف ومعلومات الراتب 

 

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

+ تدریب ما  شھادة الدراسة الثانویة  
بعد المرحلة الثانویة (على سبیل  

 المثال، الحصول على الشھادة) 

 ألف دوالر)  21(دوالًرا  10 المشرفون المباشرون على عمال تنسیق الحدائق، وخدمة الحدائق، وحراسة األرض 

 ألف دوالر)  27(دوالًرا  13 عمال مكافحة الحشرات 

 ألف دوالر)  35(دوالًرا  17 عیون اآلخرون المزارعون ومربو الماشیة والمدیرون الزرا

 ألف دوالر)  48(دوالًرا  23 مشغلو أنظمة ومحطات معالجة المیاه والصرف الصحي 

 ألف دوالر)  52(دوالًرا  25 الغابات  المشرفون المباشرون على عمال الزراعة والصید و

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ألف دوالر)  35(دوالًرا  17  المفتشون الزراعیون

 ألف دوالر)  35(دوالًرا  17 فنیو الزراعة واألغذیة 

 ألف دوالر)  54(دوالًرا  26 علماء التربة والنبات 

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

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

 

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

 بر. األھداف بناًء على اھتماماتك. وقد یساعدك المستشار الوظیفي في مدرستك أیًضا في تقییم اھتماماتك المھنیة بشكل أك
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 كیف تعرف المزید عن الوظائف
 الستكشاف الوظیفي، والمسارات الوظیفیة في مدرستك، وبرامج التعلیم المھني في كلیة. تحدث إلى المعلمین والمستشارین حول ا •
 تحدث إلى العائلة والجیران والموجھین حول مسار تعلیمھم وكیف اختاروا حیاتھم المھنیة. •
  م بزیارة) في المدرسة الثانویة، ق CTEإلیجاد البرامج في كلیات التي تتوافق مع مسارات التعلیم الفني المھني ( •

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 الزراعة والمیاه والتقنیات البیئیة. CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 
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