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 ھل تعلم؟ 
ات المتصلة.  یمر قطاع النقل المتقدم بتطور كبیر من خالل االنتقال إلى المركبات عدیمة االنبعاثات، والنقل المستقل، وتطویر المدن الذكیة والمركب

 .قوة عاملة بارعة في التكنولوجیایرة سریعة، مما یخلق وظائف جدیدة ویتطلب ویسیر ھذا التطور إلى نظام نقل أكثر تمیًزا بوت

 

 
 ھل انت مھتم بـ…؟ 

 لصیانة اآلالت  بالمیكانیك تطبیق معرفتك •
 استخدام التقنیات الحدیثة لتحدید وحل المشكالت المیكانیكیة •
 تعلم المھارات المتطلبة بغض النظر عن المكان الذي تعیش فیھ  •
   شاء ایجاد الكفاءات و عملیات اإلن  •

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

 ھل…؟ 
 تتمتع السفر •
 تُحب العبث باآلالت والمحركات  •
 تُحب اإللكترونیات وأجھزة الكمبیوتر والتكنولوجیا الذكیة  •
 ترید أن تقود الطائرات  •
 ترید تشغیل طائرات بدون طیار  •

 2% (1,292) 
 نمو وظائف متوقع لمدة  

 سنوات  5

 

   
 دوالًرا 65,649 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عینة من أصحاب العمل  

 المحلیین 
Amazon 

BEA Systems 

DJO Global 

General Dynamics 
NASSCO 

Globe Trade 
Services 

Grupo Logistics 

Northrup Grumman 

Port of San Diego 

San Diego 
Metropolitan Transit 

System 

Tesla 

UTC Aerospace 
Systems 

WorldTrans 
 

 

 
 

 . 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

 

 األجر بالساعة (الراتب)*  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 السیارات  فنیو ومیكانیكیو خدمات

 ) ألف دوالر 31(  دوالًرا 15 منسقو الخدمات اللوجستیة (المعروفون أیًضا باسم وكالء الشحن والتفریغ)

 ) ألف دوالر 42(  دوالًرا 20 كتبة اإلنتاج والتخطیط والتعجیل 

عو ھیاكل الطائرات وأسطحھا وُمعداتھا وأنظمتھا  ) ألف دوالر 44(  دوالًرا 21 ُمجّمِ

 ) ألف دوالر 60(  دوالًرا 29 طیارون، و مساعدو الطیارون، ومھندسو الطیران

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ) ألف دوالر 35(  دوالًرا 17 تقنیو وفنیو الھندسة المیكانیكیة

 ) ألف دوالر 56(  دوالًرا 27 مقدرو التكلفة 

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

 ) ألف دوالر 64(  دوالًرا 31 اللوجستیون 

 ) ألف دوالر 89(  دوالًرا 43 مھندسو الطیران 

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

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

 

 

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

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

 

 

  

 
 

 لمعرفة برامج كلیات المجتمع في وسائل النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمة.  CareerEd.org تفضَّل بزیارة موقع 
 

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

