
 التسویق وإدارة األعمال
  2022 مقاطعة إمبلایر 

 ھل تعلم؟ 
األعمال أن المھارات التالیة تكون مفیدة للغایة عند بدء عمل تجاري والتي تتضمن: وسائل التواصل االجتماعي، والتسویق، والمحاسبة،  رجال أفاد

 وتكنولوجیا المعلومات، وتوظیف األشخاص.
 
 

 

 ھل انت مھتم بـ؟ 
 ملك الخاص امتالك ع •
 الممتلكات استخدام البرامج لتتبع الضرائب واالستثمارات  •
 إدارة فریق من الموظفین •
 استخدام السجالت المالیة للتأكد من إضافة كل شيء  •
 والوطنیة والعالمیة   والحكوميالمحلیة   االقتصادفھم كیفیة عمل  •

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

 ھل…؟ 

 تستمتع بالعمل باألرقام •
 ترغب في قراءة المعلومات التجاریة / المالیة  •
 تحب تقدیم العروض  •
 ترغب في متابعة سوق األوراق المالیة •
 ترغب في تطویر المھارات التي یمكن نقلھا إلى أي عمل تجاري  •
 تستمتع بحل المشاكل  •

 

 5% (279) 
 نمو وظائف متوقع لمدة  

 سنوات  5

 

   
 دوالًرا 48,708 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
  

عینة من الجمعیات  
المحلیة والغرف وموارد 

 أصحاب العمل
Wells Fargo 

Imperial Chamber of 
Commerce 

First Foundation 
Bank 

Payless Auto 
Insurance Broker 

Stewart Title 
Guaranty Company 

Farmers Insurance 

El Centro Chamber 
of Commerce 

Imperial Valley 
Small Business 

Development 
Center 

 

 

 
 . 2025-2020 ت، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعاQCEW، 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)  29(دوالًرا  14 ممثلو خدمة العمالء 

 ألف دوالر)  29(دوالًرا  14 إعداد الفواتیر وإرسالھا عبر البرید مسؤولین عنال

 ألف دوالر)  42(دوالًرا  20 المشرفون المباشرون على المكاتب وعمال الدعم اإلداري 

 ألف دوالر)  56(دوالًرا  27 األمناء التنفیذیون والمساعدون اإلداریون التنفیذیون 

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ألف دوالر)  33(دوالًرا  16  مساعدو الموارد البشریة

 ألف دوالر)  46(دوالًرا  22 أخصائیو التدریب والتطویر 

 ألف دوالر)  52(دوالًرا  25 المحاسبون والمدققون 

 ألف دوالر)  58(دوالًرا  28 التسویق مدراء 

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

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

 

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

 تك. وقد یساعدك المستشار الوظیفي في مدرستك أیًضا في تقییم اھتماماتك المھنیة بشكل أكبر. األھداف بناًء على اھتماما
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 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 بزیارةCTEج في كلیات التي تتوافق مع مسارات التعلیم الفني المھني (إلیجاد البرام •

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 األعمال والریادة  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 
 

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

