
 علوم الحیاة والتكنولوجیا الحیویة 
  2022 مقاطعة إمبلایر 

 ھل تعلم؟ 
 یتألف قطاع علوم الحیاة والتكنولوجیا الحیویة من الصناعات المھنیة والعلمیة والتقنیة التي تتضمن الدراسة العلمیة للكائنات الحیة. 

 
 

 

 ھل انت مھتم بـ؟ 
 مات وتقییم النتائج استخدام أجھزة وأنظمة الكمبیوتر لتحلیل المعلو •
 تتبع واستالم المعلومات والحصول علیھا من المصادر ذات الصلة  •
 جمع وتوثیق وتسجیل البیانات •
 إجراء االختبارات ورؤیة النتائج •
 التفكیر في إیجاد إجابات منطقیة لمشكلة معینة  •
 إجراء البحوث والتجارب باستخدام أحدث التقنیات •

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

 ھل…؟ 

 تستمتع بحل األلغاز  •
 تستمتع بالعمل الیدوي بالمواد  •
 تستخدم المعلومات لتشكیل قواعد عامة أو استنتاجات  •
 تستمتع بوضع الفرضیات وإثبات صحتھا أو خطأھا  •
 تتساءل كیف یتم توحید العالم  •

 14% (53) 
 نمو وظائف متوقع لمدة  

 سنوات  5

 

   
 دوالًرا 59,451 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
  

عینة من أصحاب العمل  
 المحلیین 

Animal and Plant 
Health Inspection 

Service 

Synthetic Genomics 

BHE Renewables 

Imperial County 
Environmental 

Health 

LabCorp 

Grifols 
 

 

 

 
 

 

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

 
 



 
 طرق التوظیف ومعلومات الراتب 

 

 ة (الراتب)* األجر بالساع المسارات المھنیة  الحد األدنى من التعلیم 

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

 المثال، الحصول على الشھادة) 
 ألف دوالر)  31(دوالًرا  15 عمال التفتیش والفحص والفرز وأخذ العینات والوزن 

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ألف دوالر)  29(دوالًرا  14 عمال إصالح المعدات الطبیة 

 ألف دوالر)  35(دوالًرا  17 علماء الكیمیاء الحیویة والفیزیاء الحیویة

 ألف دوالر)  42(دوالًرا  20 مساعدو أبحاث العلوم االجتماعیة

 ألف دوالر)  112(دوالًرا  54 علماء األحیاء الدقیقة 

 ساعة في السنة)  2080*تم تقریب األجور بالساعة على مستوى الدخل وتقدیم الرواتب كأمثلة على ما یمكن للعمال أن یكسبوه إذا عملوا بدوام كامل (
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 ھل الزلت غیر متأكٍد من اھتماماتك؟ 
وسیساعدك على ! )/https://www.cacareerzone.org/ip( استعن بملف تعریف االھتمامات في منطقة التوظیف في كالیفورنیا

 استكشاف 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.  •
 تعلیمھم وكیف اختاروا حیاتھم المھنیة.تحدث إلى العائلة والجیران والموجھین حول مسار  •
  ) في المدرسة الثانویة، قم بزیارةCTEإلیجاد البرامج في كلیات التي تتوافق مع مسارات التعلیم الفني المھني ( •

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ولوجیا الحیویة. لمعرفة برامج كلیات المجتمع في علوم الحیاة والتكن  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 
 

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

