
 التصنیع المتقدم 
  2022 مقاطعة سان دییجو 

 ھل تعلم؟ 
 یشمل قطاع التصنیع المتقدم في مقاطعة سان دییجو علوم الفضاء، والبحریة، والتكنولوجیا النظیفة، واألجھزة والمنتجات الطبیة الحیویة،

 والمستحضرات الصیدالنیة، والسلع الریاضیة، والمشروبات، والتصنیع الدقیق.
 
 

 
 ؟ … نت مھتم بـھل ا

 استخدام عقلك ویدیك إلضفاء الحیویة على تصمیمات المنتجات  •
) لبناء منتجات مبتكرة وإیجاد  STEMتبني مھارات العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات ( •

 حلول للمشاكل التكنولوجیة المعقدة
 تعلم المھارات العملیة المطلوبة بغض النظر عن المكان الذي تعیش فیھ •
 اب خبرة مباشرة في تقنیات التصنیع الجدیدة والذكیة اكتس •
 تطبیق المبادئ العلمیة والتقنیة لتحسین تقنیات التصنیع والعملیات واألنظمة  •

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

 ھل…؟ 

 ل تعاوني في بیئة سریعة التواترترغب في العمل بشك •
 تمتلك مھارات في حل المشاكل الصعبة •
 لدیك أفكار مبتكرة  •
 تحلل وتفكر بشكل نقدي •
 جیدهلدیك أخالقیات عمل  •
 تحب العمل المثیر والصعب •

 

 1% (573) 
 نمو وظائف متوقع لمدة  

 سنوات  5

 

   
 دوالًرا100,281 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
  

أصحاب العمل   عینة من
 المحلیین 

BAE Systems 

Cymer Incorporated 

General Atomics 

GKN Aerospace 

Northrop Grumman 

Orbital ATK 

Teledyne 
Technologies 

United Technologies 
Corporation 

UTC Aerospace 
Systems 

 

 

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

 
 

 



 
 طرق التوظیف ومعلومات الراتب

 

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

+ تدریب  شھادة الدراسة الثانویة  
لى  ما بعد المرحلة الثانویة (ع

سبیل المثال، الحصول على  
 الشھادة) 

 ) ألف دوالر 35(  دوالًرا 17 عمال الصیانة واإلصالح، عام 

 ) ألف دوالر 35(  دوالًرا 17 عن طریق الكمبیوتر مشغلي األدوات التي یتم التحكم فیھا عددیًا 

 ) ألف دوالر 35(  دوالًرا 17 المیكانیكیون 

 ) ألف دوالر 52(  دوالًرا 25 میكانیكیو اآلالت الصناعیة

 ) ألف دوالر 54(  دوالًرا 26 عمال إنشاءات الحدید والصلب 

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ) ألف دوالر 48(  دوالًرا 23 تقنیو وفنیو الھندسة المدنیة 

 ) ألف دوالر 58(  دوالًرا 28 تقنیو وفنیو المعایرة وتقنیو وفنیو الھندسة 

 ) ألف دوالر 58(  دوالًرا 28 تقنیو وفنیو الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة

 ) ألف دوالر 77(  دوالًرا 37 المھندسون المیكانیكیون 

 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 استكشاف  ! )/https://www.cacareerzone.org/ip(  ھتمامات في منطقة التوظیف في كالیفورنیااستعن بملف تعریف اال

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

 

 
 كیف تعرف المزید عن الوظائف 

 ستكشاف الوظیفي، والمسارات الوظیفیة في مدرستك، وبرامج التعلیم المھني في كلیة. تحدث إلى المعلمین والمستشارین حول اال •
 تحدث إلى العائلة والجیران والموجھین حول مسار تعلیمھم وكیف اختاروا حیاتھم المھنیة. •
 بزیارة) في المدرسة الثانویة، قم 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 التصنیع المتقدم.  CareerEd.org تفضَّل بزیارة موقع 
 

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

