
 الخدمات  والطاقة والبناء 
  2022 مقاطعة إمبلایر

 ھل تعلم؟ 
في ھذا القطاع على مجاالت الھندسة المعماریة والكھربائیة والمیكانیكیة والبنائیة. وتتخصص غالبیة شركات "الطاقة النظیفة"  ھنالك برامج تدریب

من الطالب الذین   70طاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسیة. وحصل %في مقاطعتي سان دییجو وإمبلایر في كفاءة استخدام الطاقة للمباني وال
 على أجور الكفاف.   2018تخرجوا من كلیات في مقاطعتي سان دییجو وإمبلایر وبرامج الطاقة والبناء والمرافق في 

 
 

 
 ھل انت مھتم بـ؟ 

 العمل بأحدث التقنیات واآلالت  •
 بیئیةالموازنة بین احتیاجات الطاقة واالھتمامات ال •
 تعلم تجارة عملیة قابلة لالنتقال إلى أي مكان  •
 أن تكون جزًءا من قطاع ذات تأثیر عالمي •
 استخدام الریاضیات لحل المشكالت المجتمعیة والعالمیة  •

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

 ھل…؟ 
 تستمتع ببناء األشیاء والعمل باستخدام األدوات  •
 تحلم بإنشاء بنایات شاھقة داخل المدینة •
 ترغب في بناء بنى تحتیة ضخمة تربط عالمنا وتدعمھ  •
 تتبع التوجیھات •
 تفضل العمل في الھواء الطلق  •
 كافة القطع معًا یالئمتعمل في مشروع  •
 تعمل بیدیك  •

 9% (320) 
 نمو وظائف متوقع لمدة  

 نوات س 5

 

   
 دوالًرا 74,786 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
عینة من أصحاب العمل  

 المحلیین 
Imperial Irrigation 

District 

Rain for Rent 

Granite Construction 
Company 

Clean Rite Drain & 
Plumbing Service 

Erickson Hall 
Construction 

Company 

MidAmerican 
Renewables 

Ormat Technologies 
 

 

 
 

 . 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  التعلیم  الحد األدنى من 

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

 المثال، الحصول على الشھادة) 

 ألف دوالر)  48( دوالًرا  23 النجارون

 ر) ألف دوال 56( دوالًرا  27 السباكین وعمال تركیب األنابیب العادیة وأنابیب البخار 

 ألف دوالر)  60( دوالًرا  29 الكھربائیون 

 ألف دوالر)  60( دوالًرا  29 المشرفون المباشرون على مھن البناء وعمال الحفر 

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ألف دوالر)  50( دوالًرا  24 مدیرو اإلنشاءات 

 ألف دوالر)  69( دوالًرا  33 المھندسون المعماریون، باستثناء المناظر الطبیعیة والبحریة 

 ألف دوالر)  67( دوالًرا  32 تقنیو وفنیو الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة

 ألف دوالر)  133( دوالًرا  34 المدیرون المعماریون والھندسیون 

  2080جور. كما تم تقریب ھذه األجور وتقدیم الرواتب كأمثلة لما یمكن للعمال أن یكسبوه إذا عملوا بدوام كامل (*یتم تقدیم متوسط األسعار بالساعة ھنا ألنھ بمجرد إنھاء المتدربین تدریبھم، فإنھم یحصلون على متوسط األ
 ساعة في السنة) 
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 ھل الزلت غیر متأكٍد من اھتماماتك؟ 
لى استكشاف  وسیساعدك ع! )/https://www.cacareerzone.org/ip(  استعن بملف تعریف االھتمامات في منطقة التوظیف في كالیفورنیا

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

 

 

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

https://programfinder.com/ . 
 . finder/-program-https://careered.org/college ي كلیات المجتمع، قم بزیارةللتعرف على برامج التعلیم المھني المقدمة ف •

 

 

  

 
 

 فق لمعرفة برامج كلیات المجتمع في الطاقة والبناء والمرا CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 
 

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

